
ا؟   بمن أتصل لتحد�د موعد تنق�ي مقدم�

ي غ�ي الطارئ: إذا   ي االستفادة من خدمة النقل الطئب
 كانت لد�ك أسئلة حول حالة أهليتك �ف

ي مكتب إدارة الخدمات اإل�سان�ة المح�ي ع� الرقم   .1
 .5678-347-877اتصل بعامل المحافظة ع� الدخل �ف

ي آيوا م�د�ك�د ع� الرقم  .2 ف إ� 8366-338-800اتصل بوحدة خدمات منتسئب ا إ�   8الجمعة، من ، من االثنني  مساًء.   5صباح�
ًة ع�:  .3 ي برنامج آيوا ه�لث لينك للرعا�ة الصح�ة، ف�مكنك االتصال بمؤسسة الرعا�ة الصح�ة الخاصة بك مبا�ث

ا �ف
�
ك  إذا كنت مش�ت

�جروب آيوا المحدودة  كة أم�ي 1061-404-833آيوا توتال ك�ي  | 4441-600-800�ث

ي الحصول
 هل تحتاج مساعدة �ف

ع� المواع�د الطب�ة؟ 
 : ي

12/2022تمت مراجعته �ف

المنتسبون إ�
آيوا م�د�ك�د 

مع المزا�ا ال�املة مؤهلون للحصول ع�

ي غ�ي الطارئ  النقل الطئب
)NEMT( 

رسوم آيوا م�د�ك�د مقابل 

 الخدمة
 آيوا م�د�ك�د

 اتصل:  

MTM 

866 -572 -7662 

�جروب  المنتسبون إ� أم�ي

 آيوا

 اتصلوا بِ�: 

Access2Care   

844 -544 -1389 

المنتسبون إ� آيوا توتال  

 ك�ي 

 اتصلوا بِ�: 

Access2Care  
833 -404 -1061 

اخ�ت اللغة أوً�. ثم قل "منتسب". بعد  
ل

ُ
 "وسائل النقل".  ذلك ق

� الصفحه الخلف�ه!!
�
االرشادات �

� 

 للحجز!!
�
� مس�قا �لزم يوم�



 للتنقل حولهل تبحث عن طرق 
 مقاطعة جو�سون؟  

 اتصل بمنسق التنقل: 

 6090- 356)  319ك��ي شنا�در ( 
kschneider@johnsoncountyiowa.gov  

www.johnsoncountyiowa.gov/mobility 

  : ي
 2022/ 12تمت مراجعته �ف

االتصال، تأ�د من حصولك ع�قبل 
 المعلومات التال�ة: 

معلومات شخص�ة عنك:  معلومات عن موعدك: 

االسم ال�امل.1

الشارع ، المدينة ، الوال�ة ، الرمز  -العنوان .2
�دي  ال�ب

رقم انتسابك إ� م�د�ك�د .3

رقم الهاتف.4

تار�ــــخ الم�الد.5

الوقت.1

التار�ــــخ.2

�ديالشارع ،  -عنوان الموعد .3 المدينة ، الوال�ة ، الرمز ال�ب

رقم هاتف مقدم الخدمه أو الع�ادة.4

اسم مقدم الخدمه الذي لد�ك موعد معه.5

ي حددت موعدك معها .6 اسم اإلدارة الئت

 حسب الموعد،
�مكن تقد�م طلبك ِلـ: 

الس�ارة الق�اس�ة

 أجرة الحافلة

سهلة  ADAس�ارة 
 الوصول

ت�ب التنازل عن النقل غ�ي  قم ب�ت
ي باالتصال بـ:   الطئب

Access 2 Care: 888-630-4822 
MTM: 866-572-7662 

 تحقق من حالة توص�لتك: 

Access 2 Care: 888-644-3547 

MTM: 866-572-7662 

كة النقل الوس�طة الخاصة بك:  توجيهات االتصال ��ث

.  واطلب توص�لةأحتاج إ� توص�لة؟ بمجرد تحد�د موعدك مع مقدم الرعا�ة الخاص بك، اتصل .1

ن �جب حجز الموعد قبل  ا 30ساعة)؛ ول�س أ��� من  48( يومني يوم�

�ن: هل لد�ك وس�لة نقل؟ اطلب .2 ن  تع��ض الب�ن

Access 2 Care:  من الموعد ساعة واحدةاتصل ع� األقل قبل

MTM: ي يوم الموعد
اتصل قبل أو �ف

نت ومعلومات إضاف�ة: .3 للحجز ع�ب اإلن�ت

https://a2cmember.emsc.net/Login.aspx: Access 2 Care

inc.net/iowa-www.mtm: MTM

mailto:kschneider@johnsoncountyiowa.gov
http://www.johnsoncountyiowa.gov/mobility
https://a2cmember.emsc.net/Login.aspx
http://www.mtm-inc.net/iowa



