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ما هو ديرتويت مرتولفت؟
ديرتويت مرتولفت هي قانون امرييك للمعاقني  )ADA(  وهي 

خدمة إلزامية تابعة لوزارة النقل يف ديرتويت )DDOT(. إنه حجز 

مقدم ، منشأ لخدمة الوجهة التي يتم توفريها بناًء عىل عدم قدرة 

 DDOT مقدم الطلب عىل استخدام خدمة ناقل الطريق الثابتة لـ

بسبب قيود وظيفية. يف ظروف خاصة أو عند الطلب ، سيقدم السائق 

املساعدة من الباب إىل الباب.

يعد الطلب الذي يتضمن منوذج التحقق مهنياً رضوريًا لتحديد األهلية.

ساعات عمل خدمة ديرتويت مرتولفت ADA وتعدد املواقف مامثلة 

بخدمة حافالت خطوط السري الثابتة. األجرة يف اتجاه واحد هي 2.50 

دوالر. تشتمل منطقة خدمة وتعدد املواقف عىل أي عنوان يقيس ¾ 

.DDOT مياًل أو أقل من محطة ناقل طريق ثابت

ما هو ADA )أو “ تعدد املواقف ADA”(؟
قانون األمريكيني ذوي اإلعاقة لعام 1990 هو قانون يحظر التمييز ضد 

األشخاص ذوي اإلعاقة يف مجاالت التوظيف واإلقامة العامة والخدمات 

العامة مثل النقل. تشرتط إدارة النقل الفيدرالية توفري خدمة النقل 

شبه التكميلية لألشخاص الذين ، بسبب اإلعاقة ، غري قادرين عىل 

 DDOT استخدام نظام الحافالت الثابتة العادية. جميع الحافالت

ميكن الوصول إليها بنسبة 100 يف املئة لالشخاص ذوي اإلعاقة. 

من هو املؤهل؟
 تعتمد األهلية للحصول عىل خدمة النقل باراترانست من ديرتويت 

مرتولفت  ADA عىل عدم القدرة الوظيفية للفرد عىل الركوب و / أو 

الركوب و / أو النزول بشكل مستقل من حافلة الطريق الثابتة التي 

ميكن الوصول إليها. يشمل ذلك األشخاص غري القادرين جغرافياً عىل 

التنقل يف نظام حافالت الخطوط الثابتة بدون مساعدة من شخص 

آخر. الشخص الذي يعاين من ضعف نتيجة حالة معينة ومتنعه من 

السفر إىل أو من موقع الصعود أو النزول مؤهل أيًضا للحصول عىل 

خدمة براترانست للنقل. ال تشمل أهلية براترانست األشخاص الذين 

يجدون صعوبة او عدم ارتياح يف ركوب الحافلة. تعتمد األهلية عىل 

التقييد الوظيفي للشخص ، وليس التشخيص الطبي.

األهلية غري املرشوطة
إعاقة الشخص أو حالته الصحية التي متنع وظيفته البدنية ومتنعه من 

استخدام حافالت خطوط ثابتة ، تؤهله لخدمة ADA باراترانست 

لجميع الرحالت.

األهلية املرشوطة
يستخدم الركاب املرشوطني حافالت املسار الثابت لبعض الرحالت 

ويتأهلون لخدمة ADA باراترانست للرحالت األخرى. بعد ذلك ، يتم 

تحديد األهلية للحصول عىل النقل اباراترانست عىل أساس كل رحلة 

برحلة عىل حسب اإلعاقة والحواجز البيئية التي قد متنع استخدام 

خدمة النقل عرب الطرق الثابتة. إذا قررت DDOT أن تكون مؤهالً 

للرشوط ، فسوف نحدد جميع الرشوط التي تؤثر عىل السفر.

األهلية املؤقتة
أهلية مؤقتة هي لألشخاص الذين يعانون من حالة أو إعاقة متنعهم 

مؤقتًا من استخدام نظام الطرق الثابت لفرتة زمنية محدودة. 

كيفية التقديم
يجوز لك ، أو ألي شخص مفوض ، إكامل طلب الحصول عىل خدمة 

باراترانست من ديرتويت مرتولفت  ADA. يجب عىل املتقدمني التقدم 

مبارشة إىل DDOT من خالل استكامل الطلب املرفق ومنوذج التحقق 

املهني )يجب إكامله من قبل متخصص مرخص( بالكامل. تتم معالجة 

الطلبات يف غضون 21 يوما من استالمها. إذا تعذر تحديد األهلية يف 

غضون 21 يوًما ، فسيتمكن مقدم الطلب من استخدام الخدمة حتى 

يتم االنتهاء من القرار النهايئ. قد تستغرق معالجة الطلبات غري املكتملة 

وقتًا أطول أو قد يتم إرجاعها. مبجرد مراجعة الطلب ، سيتلقى مقدم 

الطلب خطاب مع تعليامت حول كيفية املتابعة.

التجديد
ميكن منح األهلية ملدة تصل إىل ثالث سنوات. يجب تجديد الطلبات

أن تقدم قبل 30 يوما عىل األقل من تاريخ انتهاء فرتة أهلية مقدم 

الطلب.
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الحق يف االستئناف
يجوز لألشخاص الذين ال يوافقون عىل تحديد حالة أهليتهم استئناف 

القرار. يجب طلب استئناف رسمي خالل 60 يوًما من تاريخ إرسال إشعار 

الرفض. تتخذ قرارات االستئناف يف غضون 30 يوما من

استعراض الطلب.

الزائرين
إذا كنت تخطط لزيارة منطقة ديرتويت وكنت مؤهالً للحصول عىل 

خدمات باراترانست من قبل وكالة أخرى ، فقد تحصل عىل أهلية 

افرتاضية الستخدام خدمات باراترانست ملدة تصل إىل 21 يوًما خالل عام.

يرجى إعادة النامذج املكتملة إىل:

وزارة النقل يف ديرتويت

أنتباه: قسم األسعار الخاصة

 .E. Warren Ave 1301

 Detroit, MI 48207

مالحظة: الطلبات غري مصحوبة بنسخة من بطاقة هوية سارية 

املفعول ورقم الهاتف والعنوان واستامرة التحقق املهنية كاملة وستنفى 

أذا كانت غري مكتملة.
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 ADA مترولفت  DDOT
باراترانست طلب

الوسطي:االسم االول:

الرمز الربيدي:

رقم الشقة / الوحدة:

االسم االخري:

العنوان:

املدينة:

تاريخ امليالد:

رقم الهاتف:

العنوان الربيدي:

لق الصوص ومفائق النصوص وتجمي. قوميكنك إنتابة مثل برات العنان

كيف متنعك قدرتك الوظيفية من الوصول إىل محطة حافالت ذات طريق ثابت ، أو االنتظار عند محطة حافالت ذات طريق ثابت أو ركوب حافلة مسار 

ثابتة محددة بانتظام؟

ما هو القيد الوظيفي الذي يؤهلك للحصول عىل خدمة براترانست؟

ال

ال

الهل هذا الرشط مؤقت؟ نعم

نعم

نعم

هل تحتاج إىل كريس متحرك؟

هل تحتاج إىل مرافق  للرعاية شخصية؟
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هل هناك أي آثار أخرى لحالتك يجب أن نعرفها؟

كم املسافة)بلوك( التي ميكنك امليش اليها أوبأستخدام العجالت؟

4 أو اكرث 3أقل من 1 2 1

يرجى التحقق من مساعدات التنقل التي تستخدمها:

حيوان للخدمة

مشاية

ال يوجد

أخرى:

كريس كهربايئ / سكوتر

عصا من نوع اخر

دعامة

كريس متحرك يدوي

عصا للمكفوفني

عكازات

االحتياجات الخاصة األخرى )يرجى التوضيح(:

الهل ستكون مهتاًم مبعرفة كيفية ركوب حافالت خطوط DDOT الثابتة؟ نعم

الهل تحتاج إىل املعلومات املقدمة بتنسيق أو بلغة بديلة؟ نعم
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شخص للالتصال يف الطوارئ

أشهد أن املعلومات الواردة أعاله حقيقية وصحيحة حسب علمي. أفهم أيًضا أن أيًا من املعلومات املذكورة أعاله والتي اذا تم تزويرها عن قصد ستؤدي إىل 

اإلنهاء الفوري ويتم إبالغ إدارة النقل يف ديرتويت مبارشًة.

مالحظة: سيتم رفض الطلبات غري املصحوبة بنسخة من بطاقة الهوية الصالحة ورقم الهاتف والعنوان ومنوذج التحقق املهني عىل انها غري كاملة

التاريخ:التوقيع:

الوسطي:االسم االول:

رقم الهاتف:

االسم االخري

الستخدام الجهة الرسمية فقط

العاملني:

تاريخ االستالم:تاريخ االستالم:
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التحقق املهني

مالحظات مقدمي الخدمات الطبية:
تم تصميم خدمة باراترانزت من ديرتويت مرتولفت ADA لنقل األفراد غري القادرين وظيفيًا عىل ركوب حافالت خطوط ثابتة. ستسمح املعلومات املقدمة 

لـ DDOT بإجراء تقييم مناسب لهذا الطلب. يرجى الرد عىل األسئلة التالية املتعلقة مبقدم الطلب باستخدام وسائل النقل العام.

يرجى التحقق من لقبك املهني:

تاريخ امليالد:اسم املراجع:

الطبيب املعالجو الطبيب االختصاص

اختصاص التوجه والتنقل املعتمد

اختصاص يف التأهيلممرضة مسجلة/ ممرضة مامرسة

فاحص برص

عالج طبيعي/عالج وظيفي

باحث اجتامعي

معاون الطبيب,ممرضة مامرسة

معالج يدوي لتقويم الفقرات

صف حالة العميل والقيود الوظيفية )يجب أن تتضمن إجابتك أكرث من التشخيص(:
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أي من أنشطة الحياة الرئيسية التالية محدودة بشكل كبري حسب حالة املراجع:

كيف متنعه  حالة املراجع او املراجعة من استخدام وسائل النقل العام يف DDOT؟ ارشح ملاذا يحتاج املراجع إىل هذه الخدمة املتخصصة.

التحقق املهني

امليش

رعاية نفسه

السمعأداء املهام اليدوية

الرفعالتعلم

اخرى:

الجلوستكلم

النظر

التنفس

الوقوف
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رخصة ، شهادة ، أو التسجيل يف والية مشيغان:

أشهد مبوجب عقوبة شهادة الزور و مبوجب قوانني والية ميشيغان أن املعلومات الواردة يف هذا الطلب صادقة وصحيحة.

إذا كانت اإلجابة بنعم ، فريجى توضيح طول الحالة والظروف:

التوقيع:

املدينة:

العنوان:

رقم الهاتف:

التاريخ:

الرمز الربيدي:الوالية:

العنوان الوظيفي:

الوسطي:االسم االول:

االسم االخري:

الهل الحالة مؤقتة؟ نعم

الهل يحتاج املراجع إىل مقدم  رعاية شخصية )PCA(؟ نعم

التحقق املهني


