
 تصريح لكبار السن / المسنين

Coralville نقل:  

.  Coralvilleعاما او اكثر في حافالت  56فقط تتراوح اعمارهم بين   North Libertyو   Coralvilleلسكان  نقل مجاني في اي وقت

للحصول على تصريح, قدم بطاقة هوية تحمل صورة وتحقق من العمر )ان لم يكن موجودا على بطاقة هوية( اثبات االقامة في قاعة 

 ( North Liberty)اذا كان مقيما في  North Liberty( او في قاعة Coralville)اذا كان مقيما في  Coralvilleمدينة 

Iowa City نقل:  

  لمقيمي نقل مجاني ، خالل ساعات الذروة  او اكبر )دخل منخفض(: 56سنIowa City  وUniversity Heights  .فقطF-M من ال 

مساًء وطوال يوم السبت. مطلوب تصريح خاص ، يجب أن تنطبق وتلبية  53:6مساًء ، وبعد الساعة  3:6: -صباًحا  9:00

“ مجانية كبار السن من ذوي الدخل المنخفض قبالة تمرير الذروة”المؤهالت. التحقق من العمر واإلقرار الضريبي منجز 

 6th St Coralville, IA 1100او الى سوشال سكيوريتي في   Dubuque St, Iowa City IA 855في  DHSاالستمارة الى 

   لمقيمي دوالر أجرة الترانزيت خالل ساعات الذروة.  6566نقل  او اكبر )ال دخل منخفض(: 56سنIowa City  وUniversity  

Heights .فقط M-F  مبلغ مساًء وطوال يوم السبت. أكمل االستماره  53:6مساًء ، وبعد الساعة  3:6: -صباًحا  0366من ال"

 E 335وتقديمها شخصيا في خدمات النقل عاًما أو أكثر"  56دوالر لألعلى خارج الذروة لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم  6566

Iowa Ave Iowa City, IA .يجب تقديم إثبات العمر في هذا الوقت 

 برامج التخفيض

 العام للنقل 

Rev. 3/19 

 Johnsonألنظمة في مقاطعة 

Coralville  -1790-248)319( –  نقلwww.coralville.org/transit 

Iowa City   -5151-356)319( – نقلwww.icgov.org/transit 

380 Express  -0375-362)319( –  باصwww.380express.com 

  

 نقل لألشخاص ذوي اإلعاقة

Coralville   :لسكان عبور مجاني ، في أي وقت  نقلCoralville  وNorth Liberty  فقط على حافالتCoralville اكمل الجزء العلوي .

 Coralville. اطلب من الطبيب توقيع الجزء السفلي. أعد االستمارة الكاملة إلى “ برنامج تمريرة حافلة لذوي االعاقة”من نموذج 

( مع بطاقة هوية North Libertyسيتي )إذا كان مقيم في  North Liberty( أو في قاعة Coralvilleسيتي هول )إذا كان مقيم في 

 تحمل صورة حديثة وإثبات اإلقامة للحصول على تصريح.

Iowa City  :وة نقل ور مجاني خالل ساعات الذر  -صباًحا  0366ال  F-Mفقط. من  University Heightsو  Iowa Cityلمقيمي عب

. “ برنامج تمريرة حافلة لذوي االعاقة”مساًء وطوال يوم السبت. اكمل الجزء العلوي من نموذج  53:6مساًء ، وبعد الساعة  3:6:

   E Iowa Ave Iowa City, IA 335   اطلب من الطبيب توقيع الجزء السفلي. تحويل النموذج المكتمل إلى خدمات النقل

 ركوب بين النظامين؟

 Coralville ر : يمكن لراكبين الذين يمتلكون نقل "تذكرة مرور كبا

خالل  مجانًاالركوب " Iowa Cityالسن ذوي الدخول المنخفض في 

. يمكن لراكبين الذين يمتلكون Coralvilleساعات الذروة في حافالت 

سنًتا"  66ترانزيت   Iowa City"تذكرة النقل  لكبار السن في مدينة 

فالت سنًتا  05 ركوب في حا . Coralvilleخالل ساعات الذروة 

"بطاقة التقل لذوي االعاقة فمدينة يمكن لراكبي  الذين يمتلكون 

Iowa City " ركوب حافالتCoralville  وة.  مجانًا خالل ساعات الذر

 366: -صباًحا  0366ال  M-Fخارج أوقات الذروة =  Coralvilleنقل مدينة 

 مساًء وطوال يوم السبت. 5366مساًء ، وبعد الساعة 

 Iowa City تذكرة مرور يمكن لراكبين الذين يمتلكون :  نقل"

سنًتا  05من الركوب ب  لكبار السن" Coralvilleمن 

.  يمكن Iowa Cityخالل ساعات الذروة في حافالت مدينة 

"تذكرة مرور لذوي االعاقة من للركاب الذين يمتلكون 

Coralville " ركوب حافالت مدينةIowa City  مجانًاترانزيت 

خارج أوقات  Iowa Cityخالل ساعات الذروة.  نقل مدينة 

مساًء ، وبعد  3:6: -صباًحا  0366ال   M-Fالذروة = من 

 مساًء وطوال يوم السبت. 53:6الساعة 

 -مزيد من فرص الخصم على ظهر الصفحة  -

 

http://www.coralville.org/transit
http://www.icgov.org/transit
http://www.380express,com


 

  

 

 :Medicare حاملي بطاقة  :SEATS حاملي بطاقة  بطاقة منخفضة الدخل:

Iowa City دوالًرا  للتمريرة  372 ترانزيت

"تذكرة مرور . أكمل نموذج يوًما 3:لمدة 

وتشمل يوًما بأسعار مخفضة"  3:لمدة 

إثبات اإلقامة )مثل فاتورة الكهرباء( 

 S 566في  DHSوإعادة النموذج إلى 

Dubuque St.  أوSocial Security 1100 

6th Street Coralville ،IA. 

Coralville  :ي أي ترانزيت ف ي ،  نقل مجان

  SEATSعرض بطاقة  وقت.

 عند الصعود.

Iowa City   :ي ، خالل ترانزيت نقل مجان

 3:6: -صباًحا  0366ال  F-M ساعات الذروة 

مساًء وطوال يوم  53:6مساًء ، وبعد الساعة 

  السبت. عرض بطاقة 

 عند الصعود.

Coralville   :أجرة خالل ساعات  6566$ترانزيت

مساًء ، وبعد الساعة  366: -صباًحا  F -M 0366الذروة.

مساًء وطوال يوم السبت. عرض بطاقة عند  5366

 الصعود

Iowa City  :5أجرة بعد ساعات الذروة 6566$ ترانزيت-M

F  0366  مساًء  53:6مساًء ، وبعد الساعة  3:6: -صباًحا

 وطوال يوم السبت. عرض بطاقة عند الصعود.

  Cedar Rapids و  Iowa City الخدمه بين مدينة  -

السعر½ كبار و ذوي االعاقة   

  دوالر 3526دوالر ؛ نصف السعر في اتجاه واحد هو  566:التكلفة الكاملة في اتجاه واحد هي 

 60  عاًما أو أكثر: يجب تقديم بطاقة هوية حكومية إلى السائق عند الصعود 

  هوية  -ثبات اإلعاقةMedicaid .أو معرف اإلعاقة الصادر من وكالة النقل المحلي أو وكالة خدمات بشرية 

 ال يحتاج الركاب في كراسي المقعدين لتقديم دليل على اإلعاقة. إذا كان لديك تيار

 56Express:معرف تعطيل من وكالة عبور محلية ، سيتم قبول تلك لخدمة 

  :حافلة على الذهاب – Bongo إمكانية الوصول 

النقل العام في جامعة والية ايوا 

الذي يوفر خدمة خطوط ثابتة في 

ال أجرة    ة.جميع أنحاء  الجامع

 . ومفتوحة للجمهور العام

(319)335-8633— https://

transportation.uiowa.edu/cambus 

  ,Coralville Transitجميع

Iowa City Transit, CAMBUS,  

 380 Express  وSEATS  حافالت في متناول

 .األشخاص ذوي اإلعاقة 

 

 عرض جميع طرق العبور ومحطات الحافالت

Iowa City ،Coralville و CAMBUS استخدام 

www.bongo.org   متاح أيًضا علىGoogle Play  ومتجر

التطبيقات. بالنسبة للتنبؤات المستندة إلى نظام تحديد 

الواردة في رسالة الوصول إلى  (GPS)المواقع العالمي 

  Bongo [STOP#] to 41411الحافلة،  

 4155-471(319)او اتصل على 

 

  SEATS  مفتوح للجمهور العام ويوفر أيضا خدمة برترنست والريفية 

فر خدمة برترنست برترنست:  و  Coralvilleلألفراد ذوي اإلعاقات التي ال يمكنها الركوب أو الوصول إلى مسار ثابت سهل الوصول إلى  ADA ي

. للحصول على معلومات عامة حول  6125-339(319) مقدما عن طريق استدعاء  SEATSبسبب إعاقتهم.  ومن المقرر ركوب  مع  Iowa Cityأو 

 . يجب على جميع الركاب التقدم بطلب والحصول على شهادة من المدن التي يقيمون فيها.6127-339(319)ركوب اتصل ب 

 كل مدينة لديها مجموعة من المتطلبات الخاصة بها:

Coralville: (319)248-1790; Iowa City: (319)356-5151; North Liberty: (319)248-1790; University Heights: (319)337-6900. 

ال يوجد طلب مطلوب ، يتم تحديد األهلية عند مشاركة  متاحة لعامة الناس في المناطق الريفية. SEATS: خدمة الخدمة الريفية

ساعة وال أكثر من أسبوعين مقدما. كلما كان اإلشعار المسبق أفضل.  72جدول. على األقل لتحديد  6125-339(319)اتصل بـ  العنوان. 

 يمكن رفض الرحالت الريفية بسبب مشاكل الحمل.الرحالت الريفية محددة على التالي:

 :شمالي شرقيSolon, Shueyville, Swisher, Morse, Oasis  23:6صباًحا حتى  53:6االثنين ، الثالثاء ، الخميس —والمناطق المحيطة بها 

 مساًء.

  :جنوبLone Tree, Sharon Center, Hills, Fry Town صباًحا حتى  53:6االثنين واألربعاء والجمعة من الساعة  -والمناطق المحيطة بها

 مساًء. 23:6الساعة 

  :غربOxford, Tiffin, Cosgrove  مساًء. 23:6صباًحا حتى  53:6الثالثاء ، الخميس  -والمناطق المحيطة بها 

SEATS  = دوالر )لكل من برترنست أو الرحالت الريفية( 0055سعر واحد في االتجاه الواحد 

 SEATSمدفوع نقًدا أو ببطاقة متاحة للشراء في مكتب  *

380 Express Bus 

Johnson مقاطعة SEATS: 

CAMBUS: 

 تحتاج مساعدة؟ لديك أسئلة؟ 

 اتصل بمنسق التنقل لألسئلة أو المساعدة بشأن الموارد المدرجة في الصفحة أو احتياجات النقل األخرى:

Kelly Schneider (319)356-6090—kschneider@co.johnson.ia.us—www.johnson-county.com/mobility 


