
     
     
     
     

     
 
 

 
 
 
     
     
     

     
     

    

     

     

 
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Giới Thiệu Về Công Ty Của 
Chúng Tôi: 

Paratransit Services là một công ty phi lợi 
nhuận hoạt động tại địa phương ở 

Bremerton, Washington. Chúng tôi đã cung 
cấp các dịch vụ vận chuyển chuyên biệt trên 

khắp miền tây Washington từ năm 1980.  

Paratransit Services có hợp đồng với 
Washington Health Care Authority, để bố 
trí dịch vụ Vận Chuyển Y Tế Không Cấp 

Cứu (NEMT) cho các khách hàng của WA 
Apple Health và Medicaid. 

Để biết thêm thông tin về công ty của chúng 
tôi, vui lòng truy cập trang web của chúng 

tôi tại: 

www.paratransit.net 

 

Mang lại sự độc lập thông qua khả 
năng vận động từ năm 1980. 

 

 

Nếu quý vị có bảo hiểm Washington Apple 
Health hoặc Medicaid, quý vị có thể đủ điều 
kiện nhận các dịch vụ vận chuyển của chúng 

tôi MIỄN PHÍ! 

•Đối với những ai sống cách một trạm xe buýt tuyến cố định trong vòng 3/4 dặm và có thể sử 
dụng phương tiện công cộng.

Giá Vé Vận Chuyển

•Nếu quý vị hoặc một người quý vị biết có giấy phép lái xe hợp lệ, bảo hiểm trách nhiệm ôtô 
hiện hành và thẻ/giấy đăng ký xe hợp lệ.

Hoàn Tiền Nhiên Liệu hoặc Theo Quãng Đường

•Được cung cấp thông qua các nhà cung cấp có hợp đồng, các nhà cung cấp dịch vụ vận 
chuyển y tế không cấp cứu, tài xế tình nguyện và/hoặc dịch vụ đi xe chung.

Dịch Vụ Vận Chuyển

Có Những Loại Dịch Vụ Vận Chuyển Nào? 
 

Clallam

Jefferson

Kitsap

Grays Harbor

Mason

Thurston

Pierce

Thái Bình Dương

Lewis

Khu Vực Dịch Vụ: 

Paratransit Services tự hào phục vụ các 
quận sau đây: 

 

Giá Vé Vận Chuyển Dịch Vụ Vận 
Chuyển

Hoàn Tiền Nhiên Liệu / 
Theo Quãng Đường

http://www.paratransit.net/


     

     
     

 

      

Khi gọi điện để yêu cầu một dịch vụ, vui 
lòng chuẩn bị sẵn thông tin sau đây: 
 Tên & Số Điện Thoại của Khách Hàng 
 Số ProviderONE của Khách Hàng 
 Tên/Điện Thoại /Fax của Bác Sĩ Giới Thiệu 
 Ngày/Giờ/Địa Chỉ Hẹn 
 Tên & Số của Nhà Cung Cấp Cần Gặp 

 

Cách Yêu Cầu Dịch Vụ: 
 Vui lòng gọi cho tổng đài của chúng tôi ÍT NHẤT HAI NGÀY LÀM VIỆC TRƯỚC buổi 

hẹn khám của quý vị. (Các chuyến đi ra khỏi cộng đồng địa phương của quý vị có thể yêu cầu 
thêm thông báo và giấy tờ bổ sung) 

 Gọi trong khoảng từ 7:00 sáng đến 3:30 chiều, thứ Hai đến thứ Sáu. 
 Có thể lên lịch các cuộc hẹn trước lên đến 14 ngày đối với các chuyến đi, và trước lên đến 30 

ngày đối với yêu cầu tiền đi xe buýt hoặc phà và hoàn tiền nhiên liệu/theo quãng đường. 

(Nếu quý vị chưa có thẻ nhiên liệu/phà/xe buýt do Paratransit Services cung cấp, hãy gọi trước ít 
nhất 5 đến 7 ngày làm việc) 

 

Các Dịch Vụ Thông Dịch: 
Để thuận tiện cho quý vị, nếu quý vị cần thông 
dịch viên, chúng tôi sử dụng dịch vụ thông dịch 

của Language Line. Khi quý vị gọi điện, vui lòng 
cho chúng tôi biết quý vị nói ngôn ngữ nào. 

Chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị giữ máy trong khi 
chúng tôi liên lạc thông dịch viên. 

• Chúng tôi đề nghị khách hàng chuẩn bị sẵn sàng ít 
nhất một giờ trước các cuộc hẹn tại địa phương 
của quý vị, ngay cả đối với các chuyến đi ngắn.

• Đối với các chuyến đi có khoảng cách xa hơn, vui 
lòng gọi điện vào ngày hôm trước để xác minh 
thời gian đón ước tính của bệnh nhân.

Chuẩn Bị cho Chuyến Đi Của Quý Vị

• Để hủy, vui lòng gọi cho chúng tôi ít nhất hai giờ 
trước thời gian đón dự kiến của khách hàng.

• Những thay đổi đối với các chuyến đi đã lên lịch 
trước cần có thông báo trước hai ngày làm việc

Thay Đổi & Hủy

• Quý vị có thể đặt hoặc hủy các chuyến đi trong 
tương lai trực tuyến bằng cách sử dụng trang web 
www.WANEMT.com nếu quý vị đã đặt một 
chuyến đi với chúng tôi trong sáu tháng vừa qua, 
qua điện thoại hoặc trực tuyến.

• Việc quý vị sử dụng người hỗ trợ vận động 
và/hoặc người giúp đỡ, địa chỉ và số điện thoại 
của quý vị không thay đổi kể từ chuyến đi gần 
nhất.

Đăng Ký Trực Tuyến

Ai Đủ Điều Kiện?

•Để sử dụng dịch vụ này, quý vị phải có một thẻ DSHS (HCA) Apple Health Provider One Card mà 
quý vị sử dụng để thanh toán cho các buổi thăm khám. Ngoài ra, quý vị không được có cách nào khác 
để đến buổi hẹn khám.

Quý Vị Cần Phương Tiện Vận Chuyển Ra Khỏi Cộng Đồng Địa Phương?

•Chúng tôi có thể sắp xếp vận chuyển đến một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở một khu 
vực khác nếu chúng tôi có tài liệu cho thấy điều đó là cần thiết về mặt y tế và dịch vụ chăm sóc 
không khả dụng trong hoặc gần cộng đồng địa phương của quý vị.

Có Thể Yêu Cầu Cuộc Hẹn Khẩn Cấp Không?

•Chúng tôi là một nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển y tế không cấp cứu (NEMT) và thường yêu cầu 
thông báo trước ít nhất hai (2) ngày làm việc. Tuy nhiên, chúng tôi có thể hỗ trợ vận chuyển đến 
và/hoặc từ dịch vụ chăm sóc khẩn cấp, trở về từ phòng cấp cứu, nhập viện/xuất viện, và/hoặc các 
cuộc hẹn khẩn cấp ngoài kế hoạch đã được xác minh trong cùng ngày. Dịch vụ vận chuyển với thông 
báo ngắn được cung cấp trên cơ sở "khi khả dụng".

Pierce

•1(800)-925-5438

Thurston ∙ Lewis ∙ Pacific ∙ Grays 
Harbor ∙ Mason 

•1(800)-846-5438

Kitsap 

•(360)-377-7007
•1(800)-756-5438

Jefferson ∙ Clallam

•1(800)-756-5438

Khiếm Thính

•1(800)-934-5438

FAX

•1(855)-742-5078
•1(360)-377-1528

Nếu quý vị sống ở một trong các 
quận sau đây, hãy gọi số bên dưới: 

 


