گشت و گذار در اطراف شھر به عنوان بيمار بستری
Getting around as an Inpatient

اتوبوس های قابل استفاده با صندلی چرخدار
برای استفاده از این خدمات ،ابتدا باید ثبت نام کنید .ثبت نام معمو ًال حدود  3هفته طول می کشد .به طور معمول الزم
است که از یک روز قبل ،زمان سوار شدن را تعیین کنید .هزینه بیشتر این خدمات برای سفر یک طرفه  4دالر است .با این
خدمات ،شما می توانید در هر سفر ،یک نفر مهمان همراه خود بیاورید .اگر از قبل ،مقدمات آن را فراهم کرده باشید و در
اتوبوس برای شما جا وجود داشته باشد ،ممکن است بتوانند مهمان های بیشتری را بپذیرند.

 .1تورنتو )کمیسیون وسایل نقلیه عمومی تورنتو– ( Toronto Transit Commission
رزرو کردن ویل ترنس)416-393-4222 ................... (WheelTrans
خدمات مشتریان ویل ترنس 416-393-4111 ................

 .2دورهام)) (Durhamخدماتتخصصی دی آر تی– ( DRT Specialized Services
ای جکس و پیکرینگ)905-683-4114 ..................... (Ajax & Pickering
ویتبی ،اوشاوا ،کالرینگتون)905-725-4000 ............. (Whitby, Oshawa & Clarington
براک ،سکوگاگ ،آکسبریج)1-800-263-1916 .............. (Brock, Scugog, Uxbridge

 .3منطقه

هالتون)(Halton Region

هندی ون برلینگتون)905-639-5158 .................... (Burlington Handi-van
اکتی ون هالتون هیلز) 905-873-2601 ................. (Halton Hills Activanداخلی2617 :
وسائط نقلیه قابل دسترس میلتون)905-873-3753 ........ (Milton Accessible Transit
کر اِی ون اوکویل)905-337-9222 ..................... (Oakville Care-A-Van

 .4منطقه

پیل)(Peel Region

ترنس هلپ)905-791-1015 ............................ (TransHelp

 .5منطقه

یورک)(York Region

وای آر تی مو بیلیتی پالس)905-762-2112 ............ (YRT Mobility Plus
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خدمات تاکسی برای استفاده از صندلی چرخدار
بسیاری از خدمات تاکسی دارای امکانات برای استفاده از صندلی چرخدار هستند ،که در واقع ون های تغییر داده شده
دارای سطح شیب دار و چفت و بست یا کمربندهای مخصوصی هستند .برای اطمینان از این که به این خدمات به موقع
دسترسی داشته باشید بهترین راه این است که هرچه زودتر ،یا حداقل یک روز قبل ،آن را رزرو کنید .در هنگام تماس،
حتما درخواست تاکسی مخصوص صندلی چرخدار را بکنید و در مورد هزینه آن سوال کنید تا تخمین درستی در ذهن
داشته باشید )مشابه تاکسی است(.
 .1تاکسی سلبریتی یا حمل و نقل دیگنیتی)416-398-2222...(Celebrity Taxi or Dignity Transportation
 .2تاکسی رویال) 416-955-0564 ...........(Royal Taxiیا 416-785-3322
 .3فرا نقلیه تورنتو)416-209-0950 .......................(Toronto Para-Transit

سیستم های اتوبوس با کف پایین تی تی سی و مترو
تی تی سی دارای ایستگاه های مترو قابل استفاده با صندلی چرخدار زیادی است که آسانسورهای آنها به طبقه همکف می
روند و همچنین در بسیاری از مسیرهایش ،دارای اتوبوس های با کف پایین دارای سطح شیب دار است .غالبا بهترین راه
این است که قبل از سفرتان ،با تی تی سی تماس بگیرید و مطمئن شوید که آسانسورها کار می کنند .مسیرهای اتوبوس و
ایستگاه های مترو ی قابل استفاده با صندلی چرخدار را می توان در وب سایت تی تی سی مشاهده کرد ).(www.ttc.ca
 .1وضعیت سرویس آسانسور تی تی سی 416-539-5438 ..........
 .2مرکز اطالعات برای مشتریان تی تی سی 416-393-4636 .....

اتومبیل افراد خانواده یا دوستان
با فیزیوتراپیست و یا کار درمانگر خود برای آموزش در باره نقل و انتقال تماس بگیرید:
 .1از درمانگر خود در باره نقل و انتقال و کمک های مربوط به آن سوال کنید.
 .2با درمانگر خود ،شیوه نقل و انتقال را تمرین کنید.
 .3اتومبیل را به مرکز لیندهرست بیاورید تا بتوانید نقل و انتقال را با درمانگر خود ،افراد خانواده و یا دوستان تان تمرین
کنید.
 .4از درمانگر خود بپرسید که چگونه صندلی چرخدار دستی خود را از هم جدا کرده و در اتومبیل جای بدهید.
نکته :در صورتی که از صندلی چرخدار برقی استفاده می کنید ،استفاده از اتومبیل خانواده یا دوستان نمی تواند روش
مناسبی باشد ،مگر اینکه اتومبیل بدین منظور تغییر داده شده باشد.
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