
TRANS MED For SENIORS* 

                   راه حل تازه رفت وآمد برای بزرگساالنی کھ واجدشرایط سرویس مجانی میباشند.                       
                              مھیا است . برنامھ ثبت نام وسرویس برای متقاضیانسال بھ باال قرار دارند.  ۰۶بزرگساالنی کھ از سن 

ھرپاوه واطراف این شسرویس رفت وآمد مجانی برای قرارمالقات پزشکی در منطقھ   
 برای اعضای واجد شرایط کھ در اواخرماه نوامبر شروع خواھد شد فراھم شده است. 

  
 
 

اروخانھ پرستار یا ھمراه شما ) بدون ھیچ پرداختی بھ پزشکان یا سالمتی دھندگان ویا د (ما می توانیم رفت و آمد شمارا 
دیکل شامل کارت مفراھم کند. برای واجد شرایط بودن وواجد شرایط درآمدی ھستید را سال ویا باالتر ھستید  ۶۰اگر شما 

شد را مورد قبول واقع خواھد شد.                  یا کارت شناسی اس اس آی و یا اینکھ رسیدی کھ نشان دھنده کم درآمدی با  

 

 

 راننده تعلیم دیده ما:

                                                  شما را از درب منزلتان تحویل می گیرد

 بھ شما کمک می کند وارد و یا خارج از اتوبوس شوید                           

پزشکان خواھد آمد                                                     با شما تا درب مالقات   

 شما بھ داروخانھ می برد تا شما داروھای خودرا بگیرید                                    

 و شما را با اطمینان بھ خانھ تان می رساند                                                    

برخوردار خواھید بود.             از ماشین ھای مخصوص ویلچر ما   

 
 

       رفت و آمد غیر ارژانس پزشکی چیست ؟                                                                                            
قرار مالقات با دکتریا دندانپزشک یا پزشکان مخصوص و فیزیکال تراپی و غیره                                             *   

آزمایش خون ، ایکس ری ، دیگر تستھا و یا تراپی                                   ما احتیاج دارید کھ برای اگرش *  
برای گرفتن دارو از داروخانھ                                                                                                   *  
مواد غذایی ویا تقویتی کھ نیاز دارید در رابطھ با وضعیت مزمن پزشکی                                              *  

 

۳۶۶۵۴۴۹۸۵۸  

 

 



 

 TRANS MED 
                ترنس مد مرا بھ کجا  می برد؟                                                                                                  

مایل فاصلھ از مرکز سالمتی و  ۵۱تا  ۱۰شما می توانید از منزلتان تا مطب دکتر ، مکانھای پزشکی ویا داروخانھ با 
ا فاصلھ آن در خیابان پامرادوبدفترھای پزشکی اطراف  ود ورستان پامراوزانھ پاوه بروید ( بھ طور مثال بیمانگھداری ر

برای یک برنامھ مخصوص تماس  ۳۶۶۵۸۴۴۹۵۸تلفن   مایل لطفأ با شماره ۵۱برای مسیر بیشتر اطراف مناسب  ) 
                                                                                                                                            بگیرید.

 TRANS MED  
            چھ زمانی ترنس مد در اختیارم قرار می گیرد؟                                                                                    

تماس بگیرید.     ۳۶۶۵۸۴۴۹۵۸بعد از ظھر. شما از قبل باید وقت بگیرید .با تلفن   ۲صبح تا  ۱۰دوشنبھ تا جمعھ از   
                                                                              بگیریم؟ یم از سرویس رفت وآمد ترنس مد وقتمیتوانچگونھ 

بعد از ظھر ) با شماره تلفن ۴صبح تا  ۹تا جمعھ از ھماھنگ کننده سرویس رفت و آمد ( دوشنبھ تارا گاجینو لطفأ با   
وانید وقتی شما مورد قبول واقع شدید شما می ت تماس گرفتھ و ھمینطور فرم مشخصاتی را کامل کنید. ۳۶۶۵۸۴۴۹٥۸ 

  جلوتر ویا ھمان روزی کھ احتیاج دارید وقت بگیرید ! امروز تماس بگیرید!                                                         
لطفأ با ایمل آدرس زیر تماس بگیرید:                          اگر ترجیح میدھید با ایمل با ما تماس بگیرید                          

                                              tarag@powyadhc.com 
         

TRANS MED 
                                                                              چرا ترنس مد ؟                                                        

   ما می دانیم کھ اگر شما بھ دکتر نروید نمی توانید سالمتی خود را حفظ کنید.                                                         

 TRANS MED 
                                باترنس مد کیست ؟                                                                                                  

یس رفت و بی منفعت شناختھ شده برای افزایش سروما دوستان مرکز سالمتی و نگھداری بزرگساالن ھستیم، یک گروه 
ای سالمتی بزرگساالن . ما میدانیم کھ امنیت ، اعتماد و مقرون بھ صرفھ بودن سرویس رفت و آمد از اولین پلھ برآمد برای 

                        شما است .                                                                                                                    

  

بعد از ظھر تماس بگیرید. ببینید اگرشما واجد  ۴صبح تا  ۹بین ساعت برای سرویس مخصوص ما ، ھمین امروز  
 شرایط برای سرویس رفت و آمد مجانی برای قرار پزشکی غیر اورژانس در پاوه و اطراف آن ھستید.            

              

858-449-5366  
رکز ترنس مد بوسیلھ دوستان ما در مرکز سالمتی و نگھداری بزرگساالن با سرویس رفت و آمد اداره می شود کھ در م
      سال متی و نگھداری بزرگساالن پاوه فراھم است .                                                                                 

TRANS MED is operated by the Friends of Adult Day Health Care Centers with transportation provided by Poway 

Senior Mini Grant and . Adult Day Health Care Center with funding from the        



TRANS MED: The new transportation solution for seniors. 


