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 المعلومات للتغییر في أي وقت. وللحصول على أحدث المعلومات، یُرجى االتصال بمقدمي الخدمات المدرجین مباشرةً.    تخضع ھذه یُرجى مالحظة ما یلي: 
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تضم مقاطعة سان دییغو شبكة قویة من برامج وخدمات النقل التي تساعد كبار السن على الحفاظ على استقاللیتھم وتنقلھم واتصاالتھم 

عمل الخبراء في مجاالت النقل والنقل  ،  )Age Well San Diegoصحة كبار السن في سان دییغو (االجتماعیة. وكجزء من مبادرة  
، وھو دلیل مرجعي لخدمات النقل المتاحة في  دلیل وسائل النقل المیسرة لكبار السنت االجتماعیة معًا إلنشاء العابر والشیخوخة والخدما

   ویحتوي الدلیل المرجعي لوسائل النقل المیسرة لكبار السن على األقسام التالیة:. مقاطعة سان دییغو
 
 

 واسعة االنتشار في المنطقة.تعّرف على برامج ووكاالت النقل  موارد النقل الرئیسیة: 
 

 تعّرف على المزید من المعلومات حول مستویات المساعدة المختلفة المتاحة للركاب. أنواع الخدمات: 
 

طقة التي  یتم إدراج مقدمي خدمات النقل وفقًا للمنطقة (المناطق) التي یقدمون الخدمات فیھا. انظر في قسم "جمیع المناطق" أوالً، یلیھ قسم المن اعثر على رحلتك القادمة: 
 تعیش فیھا. وتعّرف على التكالیف ذات الصلة، ومتطلبات األھلیة، ومستوى المساعدة، وقیود االستخدام.

 
 . Androidأو  iPhoneتعلیمات حول كیفیة البحث عن التطبیقات وتنزیلھا على أجھزة  تف الذكیة:الدلیل الفني لتطبیقات الھوا 

 

 قائمة بتطبیقات النقل العابر ووسائل النقل المتاحة للتنزیل مجانًا، مثل أوبر ولیفت. تطبیقات النقل العابر ووسائل النقل:  
 

 للنقل العابر ووسائل النقل.تعّرف على الشروط العامة  مسرد مصطلحات النقل: 
 

 تعّرف على المزید من المعلومات حول جھود المقاطعة لتحسین الوصول إلى وسائل النقل.   تحسین وسائل النقل في منطقتنا: 
 

للحصول   ، قام العدید من مقدمي خدمات النقل بإجراء تغییرات مؤقتة ودائمة على الخدمات والسیاسات. یُرجى االتصال بمقدمي خدمات النقل مباشرةً 19-بسبب جائحة كوفید یُرجى مالحظة ما یلي: 
 على أحدث المعلومات. 

 
 

 حول دلیل وسائل النقل المیسرة لكبار السن
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 نبذة عن وكالة تسھیل الوصول إلى وسائل النقل المنسقة

لتنسیق خدمات النقل  2006، وتم تعیینھا من جانب رابطة حكومات سان دییغو في عام 2005وكالة تسھیل الوصول إلى وسائل النقل المنسقة ھي وكالة غیر ربحیة تأسست في عام 
في مقاطعة سان دییغو. وتسعى وكالة تسھیل الوصول إلى وسائل النقل المنسقة إلى تحسین الوصول إلى وسائل النقل لكبار العامة وغیر الربحیة والخاصة وغیرھا من خدمات النقل  

كمدیر للتنقل   لى وسائل النقل المنسقةالسن واألشخاص ذوي اإلعاقة والمحاربین القدامى والفئات محدودة الدخل، وسد الفجوات في الخدمات الحالیة. وتعمل وكالة تسھیل الوصول إ
 بالنسبة لألفراد الذین یبحثون عن وسائل النقل من خالل إحالتھم إلى وسیلة النقل األنسب لھم.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 معلومات االتصال
516 Civic Center Drive, Oceanside, CA 92054 

 www.factsd.org 
(888) 924-3228  

 
 

 

 الرحالت أسعار 
 19-انظر أعاله للحصول على تفاصیل حول وسائل النقل المجانیة خالل جائحة كوفید

 دوالر أمریكي  4.00أمیال:   10  – 5.1                        دوالر أمریكي    2.50أمیال:   5.0  – 0
 دوالر أمریكي  10.00میل فأكثر:  20.1                    دوالر أمریكي     5.00میل:  20  – 10.1

 
 
 
 

 

وكالة تسھیل الوصول إلى وسائل النقل  موارد النقل الرئیسیة:
 )FACTالمنسقة (

http://www.factsd.org/
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 نبذة عن خدمة النقل العابر الحضري 
خدمة النقل العابر الحضري خدمات خدمة النقل العابر الحضري ھي مقدم خدمات منّظم فیدرالیًا یقدم خدمات النقل ألكثر من ثالثة مالیین شخص في مقاطعة سان دییغو. وتوفر  

بھ النقل للعمالء ذوي اإلعاقة الذین ال یستطیعون استخدام خدمات الحافالت والسكك الحدیدیة مباشرةً أو عن طریق التعاقد مع مشغلین من القطاع الخاص، باإلضافة إلى عملیات ش
تطبیق   استخدام  للركاب  ویمكن  الحضري.  العابر  النقل  خدمة  لدى  الثابت  المسار  ذات  الترولي  وحافالت  اإللكتروني    PRONTO - San Diegoالحافالت  الموقع  زیارة  أو 

idepronto.comwww.r   .لتسجیل حساب وشراء تذاكر والحصول على تصاریح الرحالت 
 
 
 
 
 
 
 

 معلومات االتصال
1255 Imperial Avenue, Suite 1000, San Diego, CA 92101 

 www.sdmts.com 
(619) 557-4555  

 
 

 السن/المعاقین/برنامج میدیكیر) أسعار وتصاریح الرحالت (كبار  
 

 التصاریح  أسعار الركوب لالتجاه الواحد 
نظام الترولي من خدمة النقل العابر 

 دوالر أمریكي  1.25الحضري: 
إكسبریس/ممتاز في نظام رابید من خدمة النقل العابر الحضري  

 دوالر أمریكي 2.50): 290، 280(المسارات 
دوالر   32دوالر أمریكي أو  23یوًما:  30تصریح لمدة 

 أمریكي (إقلیمي ممتاز) 
نظام الحافالت من خدمة النقل العابر 

 دوالر أمریكي  1.25الحضري: 
خط كوستر في وادي سورینتو لدى خدمة خدمة النقل العابر الحضري  

 ): مجاني 979، 978، 973، 972(المسارات 
كي دوالر أمری 6دوالر أمریكي أو  3تصریح لمدة یوم واحد: 

 (إقلیمي ممتاز) 
نظام رابید من خدمة النقل العابر 

 دوالر أمریكي  1.25الحضري: 
  58دوالر أمریكي أو  7,50تصریح كوستر لمدة یوم واحد:  دوالر أمریكي  5خدمة أكسیس من خدمة النقل العابر الحضري: 

 یوًما)  30دوالر أمریكي (

 passes-https://www.sdmts.com/faresیمكن العثور على معلومات األسعار لكبار السن/المعاقین/برنامج میدیكیر على الموقع اإللكتروني:  

 )MTSخدمة النقل العابر الحضري ( موارد النقل الرئیسیة:

https://www.ridepronto.com/
http://www.sdmts.com/
https://www.sdmts.com/fares-passes
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 منطقة النقل العابر لشمال المقاطعة نبذة عن وكالة 
 كاب استخدام تطبیق وكالة منطقة النقل العابر لشمال المقاطعة ھي وكالة نقل خاصة للمنطقة تقدم خدمات النقل العابر في شمال مقاطعة سان دییغو. ویمكن للر

San Diego -PRONTO    أو زیارة الموقع اإللكترونيwww.ridepronto.com   .لتسجیل حساب وشراء تذاكر والحصول على تصاریح الرحالت 
 
 

 
 

 معلومات االتصال
205 South Tremont Street, Oceanside, CA 92054 

 www.gonctd.com 
(760) 966-6500 

 
 

 الواحد (كبار السن/المعاقین/برنامج میدیكیر)أسعار وتصاریح رحالت االتجاه  
 

 یوًما) 30دوالر أمریكي لتصریح مدتھ  58.00دوالر أمریكي (أو  3.25: 3خط كوستر المنطقة  دوالر أمریكي 1.25حافلة بریزي:  
ن خدمة النقل العابر الحضري، نظام ترولي من تصریح إقلیمي (سبرینتر، بریزي، نظام الحافالت م دوالر أمریكي 1.25خط السكك الحدیدیة سبرینتر الھجین: 

دوالر أمریكي   3.00خدمة النقل العابر الحضري، نظام رابید من خدمة النقل العابر الحضري): 
 یوًما) 30دوالر أمریكي لتصریح مدتھ  23.00(أو 

دوالر   5.00): 372نظام فلیكس لالستجابة عند الطلب (
 ریكي دوالر أم 2.50: 372أمریكي/باستثناء 

التصریح اإلقلیمي الممتاز (تصریح إقلیمي باإلضافة إلى إكسبریس في نظام رابید من خدمة النقل  
 یوًما)  30دوالر أمریكي لتصریح مدتھ   32.00دوالر أمریكي (أو  6.00العابر الحضري): 

دوالر  58.00دوالر أمریكي (أو  2.50: 1خط كوستر المنطقة 
 یوًما) 30أمریكي لتصریح مدتھ 

التصریح اإلقلیمي الساحلي (تصریح إقلیمي ممتاز باإلضافة إلى كوستر ونظام رورال من خدمة  
 دوالر أمریكي  7.50النقل العابر الحضري): 

دوالر  58.00دوالر أمریكي (أو  2.75: 2خط كوستر المنطقة 
 یوًما) 30أمریكي لتصریح مدتھ 

 

  
 passes/-https://gonctd.com/fares/faresیمكن العثور على معلومات األسعار لكبار السن/المعاقین/برنامج میدیكیر على الموقع اإللكتروني: 

موارد النقل الرئیسیة: وكالة منطقة النقل العابر لشمال 
 )NCTDالمقاطعة (

https://www.ridepronto.com/
http://www.gonctd.com/
https://gonctd.com/fares/fares-passes/
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 511نبذة عن الموقع اإللكتروني 
قیادة على دمج معلومات وسائل النقل اإلقلیمیة في سان دییغو في مورد شامل. ویوفر الموقع معلوماٍت عن ظروف حركة المرور والحوادث وأوقات ال  511یعمل الموقع اإللكتروني  

ة النقل العابر لشمال المقاطعة، وما إلى ذلك) واإلحاالت المتعلقة بتقاسم  والجدول الزمني ومعلومات المسارات واألسعار لوسائل النقل العام (خدمة النقل العابر الحضري، وكالة منطق
، لذا  19-ا سریعًا خالل جائحة كوفیدالسیارات وتقاسم المركبات الكبیرة ومعلومات ركوب الدراجات وغیر ذلك الكثیر. یُرجى مالحظة أن معلومات خدمات النقل العابر تشھد تغیرً 

المؤتمتة على مدار الساعة طوال أیام األسبوع، ویمكن الوصول إلیھا من خالل االتصال    511ات مباشرةً للحصول على أحدث المعلومات. تتوافر خدمة  یُرجى االتصال بمقدمي الخدم
 . GO-SD-511-855-1في مقاطعة سان دییغو، أو من خالل طلب الرقم  511على الرقم  

 
 
 
 
 
 
 
 

 معلومات االتصال
401 B Street, Suite 800, San Diego, CA 92101 

 www.511sd.com 
(619) 699-1900 

 

 المیزات
 حركة المرور: 

 خرائط كاملة المیزات ومبّسطة تشمل معلومات الحوادث واإلنشاء الحالیة.  •
 

 النقل العابر: 
 لعرض الخرائط.) Transit Trip Plannerالنقل العابر (إذا كنت تعرف مسارك بالفعل، فاستخدم أداة مخطط رحالت  •
سائقي السیارات في الحصول على جالون من الغاز وتغییر اإلطارات المثقوبة وتشغیل السیارات ذات البطاریات الضعیفة ) FSPیمكن أن تساعد دوریة خدمة الطرق السریعة ( •

 غیل مركبة، تقوم بسحب المركبة، مجانًا، إلى موقع آمن ومحدد مسبقًا.وتزوید الرادیاتیر بالمیاه. وإذا لم تتمكن الدوریة من تش

 511موارد النقل الرئیسیة: 

http://www.511sd.com/
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 مستوى 
 المساعدة

 منخفض

 الخدمة من الرصیف إلى الرصیف:
 شكل من أشكال النقل تقوم فیھ مركبة النقل العابر بنقل الراكب وإنزالھ عند الرصیف أو الطریق الواقع أمام منزلھ أو وجھتھ.•
 الرصیف إلى الرصیف، ال یساعد السائق الراكب على طول السیر أو المشي إلى باب المنزل أو الوجھة.في الخدمة من •

 
 الخدمة من الباب إلى الباب:

 شكل من أشكال النقل یتضمن مساعدة الركاب فیما بین المركبة وباب منزل الراكب أو وجھتھ األخرى.•
 

 الخدمة من الباب حتى الباب:
 یقدم فیھ السائق المساعدة حتى باب محل اإلقامة و/أو الوجھة.شكل من أشكال النقل •

 
 النقل الطبي في غیر حاالت الطوارئ:

خدمة النقل المقدمة لألفراد الذین لیسوا في حالة طوارئ ولكنھم یحتاجون إلى مساعدة أكثر مما یمكن لسیارة األجرة أو خدمة النقل •
  األخرى تقدیمھ.

  ھزة خصیًصا لنقل الركاب على الكراسي المتحركة أو النقاالت أو مجھزة باالحتیاجات الخاصة األخرى.غالبًا ما تكون المركبات مج•
  في بعض الحاالت، قد تغطي خطتك الصحیة ھذا النوع من النقل.•

 
 
 

 
 

 أنواع الخدمات

 مرتفع
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لوسطى،  خدمات النقل الذین یخدمون جمیع المناطق في مقاطعة سان دییغو، باإلضافة إلى مقدمي الخدمات الذین یخدمون مناطق محددة فقط (المنطقة ایسرد ھذا القسم مقدمي 
 والمنطقة الشرقیة، والمنطقة الساحلیة/الداخلیة الشمالیة، والمنطقة الوسطى الشمالیة، والمنطقة الجنوبیة). 

 
 ویتم ترمیز كل قسم باأللوان، على النحو الموضح أدناه. مة، ابحث في قسم "جمیع المناطق"، وكذلك قسم المنطقة التي یقع فیھا منزلك/نقطة البدایة. للعثور على رحلتك القاد

 

 )14  - 10(الصفحة جمیع المناطق 

 

 )16 -  15(الصفحة المنطقة الوسطى 

 

 ) 18 -  17(الصفحة  المنطقة الشرقیة 

 

 ) 27  - 19(الصفحة  المنطقة الساحلیة/الداخلیة الشمالیة 

 

 ) 28(الصفحة المنطقة الوسطى الشمالیة 

 

 )29(الصفحة المنطقة الجنوبیة 

 

 اعثر على رحلتك القادمة 
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 جمیع المناطق*

 االستخدام والتوافر نقطة االنطالق األھلیة التكلفة نوع الخدمة االسم

برنامج الطریق إلى التعافي من 
 السرطان األمریكیةجمعیة 

(800) 227-2345 
 cancer.org 

من الرصیف إلى 
 الرصیف
 (إسعافیة)

*ستقوم بنقل جھاز 
 التنقل

مجانًا؛ بناًء على توافر 
 المتطوعین

الشخص یجب أن یكون 
قد تم تشخیصھ 

بالسرطان؛ قد تنطبق 
متطلبات أخرى خاصة 

 باألھلیة

مقاطعة سان دییغو 
الكبرى؛ قد تعتمد على 

 الرمز البریدي

نقل المرضى الذین تم تشخیص 
إصابتھم بالسرطان إلى المواعید 
الطبیة المرتبطة بالسرطان؛ یجب 
الحجز قبل الموعد بثالثة أیام على 

 األقل

 جر للنقلخدمة بالك تای
(619) 457-0577 

btmedtransport.com 

من الباب إلى الباب 
 (بدون ساللم)

*مجھزة برافعة 
للكرسي 

المتحرك/ستقوم بنقل 
 جھاز التنقل

دوالر أمریكي  40
 5لالتجاه الواحد، و

دوالر أمریكي/میل 
 (إسعافیة) 

دوالر أمریكي  60
 5لالتجاه الواحد، و

دوالر أمریكي/میل 
 (غیر إسعافیة)

ال توجد متطلبات 
 خاصة باألھلیة

مقاطعة سان دییغو 
 الكبرى

خدمة النقل الطبي في غیر حاالت 
الطوارئ متاحة على مدار الساعة 

األسبوع؛ یجب الحجز طوال أیام 
ساعة  48قبل موعد الركوب بمدة 

على األقل (تعتمد الرحالت 
المحجوزة في نفس الیوم على 

 التوافر)

المحاربین القدامى األمریكیین 
 ذوي اإلعاقة

(858) 552-7470 
dav.org 

من الرصیف إلى 
 الرصیف

 بابمن الباب إلى ال
*ال تقبل الكراسي 
 المتحركة أو النقاالت

 

 مجاني

یجب أن یكون الشخص 
من المحاربین القدامى 
والخدمة إسعافیة؛ یجب 

أن ینتھي الموعد 
مساًء  2:00الساعة 

لالستفادة من الخدمة 
مساًء لمدینة  12(

 وإسكوندیدو)  أوشینساید

مقاطعة سان دییغو 
 الكبرى

النقل من/إلى المركز الطبي 
ؤون المحاربین القدامى ومنطقة لش

میشن فالي وعیادات أوشینساید 
لحضور المواعید الطبیة؛ یجب 

الحجز مقدًما قبل الموعد 
 بأسبوعین على األقل 

 
 إًذا، یتم سرد مقدمي خدمات إضافیین بحسب المنطقة في األقسام الالحقة. ألم تجد ما كنت تبحث عنھ؟*

 اعثر على رحلتك القادمة

https://www.cancer.org/treatment/support-programs-and-services/patient-transportation.html
https://btmedtransport.com/
file://cosd.co.san-diego.ca.us/sandfsroot/hhsa/hhsa/AIS/Planning%20Program%20Support/Health%20and%20Community%20Engagement%20Team/Health%20Promotion/Age%20Well/Transportation/dav.org
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 جمیع المناطق*

 االستخدام والتوافر نقطة االنطالق األھلیة التكلفة نوع الخدمة االسم

خدمة جوجوجراندبیرنت 
)GoGoGrandparent( 

(855) 464-6872 
gogograndparent.com 

 

 من الرصیف إلى الرصیف
 جھاز التنقل*ستقوم بنقل 

دوالر  27.
أمریكي/دقیقة + تعرفة 

ركوب أوبر/لیفت 
استناًدا إلى عدد األمیال 

 المقطوعة في الرحلة

ال توجد متطلبات 
 خاصة باألھلیة

مقاطعة سان دییغو 
 الكبرى

خدمة نقل على مدار الساعة طوال 
أیام األسبوع للتسوق من البقالة 
وحضور المواعید الطبیة وأداء 

 إلى ذلك؛المھام وما 
دقیقة على  15یجب الحجز قبل 

 األقل من موعد الركوب

 خدمة لیفت
lyft.com 

 من الرصیف إلى الرصیف
*مالئمة للكراسي 

المتحركة عند تمكین وضع 
Access Mode ) وضع
 الوصول)

تعتمد على عدد األمیال 
 المقطوعة في الرحلة

متطلبات ال توجد 
 خاصة باألھلیة

مقاطعة سان دییغو 
 الكبرى

 أي استخدام؛ 
 خدمة فوریة

خدمة أكسیس من خدمة النقل 
 العابر الحضري

(844) 299-6326 
sdmts/access.com 

 من الرصیف إلى الرصیف
 من الباب إلى الباب

*مجھزة برافعة للكرسي 
المتحرك/ستقوم بنقل جھاز 

 التنقل

سعر الركوب لالتجاه 
دوالر  5.00الواحد 

أمریكي لجمیع مناطق 
خدمة النقل العابر 

لحضري؛ دفتر تذاكر ا
حزم بمبلغ  10یضم 
 دوالر أمریكي 50

یجب أن یكون 
معتمًدا وفقًا 

لقانون األمریكیین 
ذوي اإلعاقة؛ 
 یلزم تقدیم طلب

اتصل لتحدید ما إذا 
 كانت نقطة االنطالق/

الوجھة تقع داخل منطقة 
 الخدمة

 أي استخدام؛ 
یجب الحجز قبل موعد الركوب 

 یوم على األقل 2-1بمقدار 

خدمة لیفت من وكالة منطقة النقل 
 العابر لشمال المقاطعة
(760) 726-1111 

gonctd.com/services/lift
 paratransit/- 

 من الرصیف إلى الرصیف
*مجھزة برافعة للكرسي 

المتحرك/ستقوم بنقل جھاز 
 التنقل

الركوب لالتجاه سعر 
دوالر  5الواحد 

أمریكي؛ دفتر تذاكر 
حزم بمبلغ  10یضم 
 دوالر أمریكي 50

یجب أن یكون 
معتمًدا على أنھ 

مؤھل؛ یلزم تقدیم 
 طلب

اتصل لتحدید ما إذا 
 كانت نقطة االنطالق/

الوجھة تقع في منطقة 
 الخدمة

 أي استخدام؛ 
یجب الحجز قبل موعد الركوب 

 األقلبمقدار یوم واحد على 

 
 إًذا، یتم سرد مقدمي خدمات إضافیین بحسب المنطقة في األقسام الالحقة. *ألم تجد ما كنت تبحث عنھ؟

 

 اعثر على رحلتك القادمة

https://gogograndparent.com/
https://www.lyft.com/
https://www.sdmts.com/rider-info-accessibility/mts-access
https://www.gonctd.com/services/lift-paratransit/
https://www.gonctd.com/services/lift-paratransit/
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 جمیع المناطق*

 االستخدام والتوافر نقطة االنطالق األھلیة التكلفة نوع الخدمة االسم

 نظام نافیجیتور من 
On the Go 

(858) 637-7320 
jfssd.org 

من الرصیف إلى 
 الرصیف

*ستقوم بنقل جھاز 
 التنقل

رسوم تسجیل بقیمة 
دوالر أمریكي.  20

ركوب خدمة تكلفة 
لیفت باإلضافة إلى 
 4رسوم خدمة بقیمة 
 دوالر أمریكي

األشخاص الذین تبلغ 
عاًما  60أعمارھم 

فأكثر ویتمتعون 
بوصول محدود إلى 
وسائل النقل؛ یلزم 
 التسجیل في خدمة 

On the Go 

مقاطعة سان دییغو 
 الكبرى

 أي استخدام؛
دقیقة على  30یجب الحجز قبل 

 األقل من موعد الركوب

 On the Goنظام سیلفر من 
(858) 637-7320 

jfssd.org 

من الرصیف إلى 
 الرصیف

 من الباب إلى الباب
*مجھزة برافعة 

للكرسي 
المتحرك/ستقوم بنقل 

 التنقلجھاز 

 20رسوم التسجیل 
-1دوالر أمریكي؛ 

دوالر  35میل  11
میل  25-12أمریكي. 

 دوالر أمریكي. 48
التكلفة لكل رحلة 

 أحادیة االتجاه.

األشخاص الذین تبلغ 
عاًما  60أعمارھم 

فأكثر ویتمتعون 
بوصول محدود إلى 

وسائل النقل؛ یلزم تقدیم 
 الطلب

مقاطعة سان دییغو 
 الكبرى

لركاب األفراد أو خدمة مقدمة ل
 المجموعات الكبیرة

خدمة الحافالت المكوكیة المتنقلة 
 من سكریبس

(858)-492-8111 
*وسیلة نقل للمرضى الذین تم نقلھم إلى 
المستشفى بواسطة سكریبس، أو الذین 

خرجوا بعد زیارة الطبیب بالفعل، أو الذین 
لم تظھر علیھم أي أعراض لإلصابة 

 معدیةأو أي أمراض  19-بكوفید

من الرصیف إلى 
 الرصیف

 من الباب إلى الباب
*مجھزة برافعة 

للكرسي 
المتحرك/ستقوم بنقل 

 جھاز التنقل

 مجاني

یجب أن یكون مریًضا 
تابعًا لمؤسسة سكریبس 

 20ویعیش في نطاق 
 میالً من المستشفى

میالً من أي  20
مستشفى تابعة لمؤسسة 

 سكریبس

خاصة بالمرضى الذین خرجوا من 
المستشفى (على مدار الساعة طوال 

أیام األسبوع) أو لدیھم مواعید طبیة في 
الصباح لدى أطباء معینین؛ یجب 

ساعة  24الحجز قبل الموعد بمدة 
 على األقل.

 
 إًذا، یتم سرد مقدمي خدمات إضافیین بحسب المنطقة في األقسام الالحقة. *ألم تجد ما كنت تبحث عنھ؟

 
 
 
 

 رحلتك القادمةاعثر على 

https://jfssd.org/our-services/older-adults/on-the-go-transportation-solutions-for-older-adults/
https://jfssd.org/our-services/older-adults/on-the-go-transportation-solutions-for-older-adults/
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 جمیع المناطق*

 االستخدام والتوافر نقطة االنطالق األھلیة التكلفة نوع الخدمة االسم

 خدمة إس أو إل ترانسبورتیشن
(866) 765-3177 

soltransportation.com 
دوالر  60*رسوم إضافیة بقیمة 

أمریكي لتطھیر المركبة إذا كان 
یجب أن  .19-المریض مصابًا بكوفید

یرتدي الراكب قناًعا وقفازات 
 ومریوالً 

 من الباب إلى الباب
*مجھزة برافعة 

للكرسي 
المتحرك/ستقوم بنقل 

 جھاز التنقل

دوالر أمریكي  100
 4أمیال، ثم  5ألول 

 دوالر أمریكي/میل

ال توجد متطلبات 
 خاصة باألھلیة

مقاطعة سان دییغو 
 الكبرى

النقل بالكراسي المتحركة 
اإلسعافیة وغیر اإلسعافیة في غیر 
حاالت الطوارئ؛ الخدمة ُمقدمة 
 للمواعید الطبیة في المقام األول

خدمة تي إل سي میدیكال 
 ترانسبورت

(619) 284-7433 
tlcride.com 

من الرصیف إلى 
 الرصیف

 من الباب إلى الباب
*مجھزة برافعة 

للكرسي 
المتحرك/ستقوم بنقل 

 جھاز التنقل

دوالر أمریكي  75
دوالر  5للخدمة + 

أمریكي/میل (سیارة 
للكراسي كبیرة مناسبة 
 165المتحركة)؛ 

دوالر أمریكي للخدمة 
دوالر  7+ 

أمریكي/میل (سیارة 
 كبیرة مناسبة للنقاالت)

ال توجد متطلبات 
 خاصة باألھلیة

مقاطعة سان دییغو 
 الكبرى

النقل بالكراسي المتحركة 
والنقاالت في غیر حاالت 

الطوارئ؛ یجب الحجز قبل موعد 
 الركوب بیوم واحد على األقل

 
 إًذا، یتم سرد مقدمي خدمات إضافیین بحسب المنطقة في األقسام الالحقة. *ألم تجد ما كنت تبحث عنھ؟

 
 
 
 
 

 اعثر على رحلتك القادمة

http://soltransportation.com/index.html
http://www.tlcride.com/
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 جمیع المناطق*

 االستخدام والتوافر نقطة االنطالق األھلیة التكلفة نوع الخدمة االسم

 خدمة ترانزیت فان شاتل
(866) 261-3114 

transitvanshuttle.com 
 من الباب إلى الباب

 

تعتمد على عدد 
األمیال المقطوعة في 

 الرحلة

ال توجد متطلبات 
 خاصة باألھلیة

مقاطعة سان دییغو 
 الكبرى

خدمة للتأجیر والنقل الطبي في 
 غیر حاالت الطوارئ إلى أي

وجھة؛ یجب الحجز قبل موعد 
 الركوب بیوم واحد على األقل

برنامج سینیوراید من جمعیة 
مساعدة المسافرین في سان 

 دییغو
 ) التحویلة619( 295-8393

314 
*تقتصر الرحالت على الرحالت 
 الطبیة/التسوق من محالت البقالة

travelersaidsandiego.org 

 من الباب إلى الباب
بنقل *سوف تقوم 

جھاز التنقل (بعض 
االستثناءات لخدمة 
 السائقین المتطوعین)

 مجاني
كبار السن ذوي الدخل 
المنخفض الذین تزید 

 عاًما 60أعمارھم عن 

مقاطعة سان دییغو 
 الكبرى

قائمة خیارات النقل المجانیة، بما 
في ذلك قسائم سیارات األجرة، 
وتصاریح الحافالت لكبار السن، 

 المتطوعینوبرنامج السائقین 

 أوبر
uber.com 

 

من الرصیف إلى 
 الرصیف

*مالئمة للكراسي 
المتحركة عند تمكین 

 Wavوضع 

د تعتمد على عد
األمیال المقطوعة في 

 الرحلة

ال توجد متطلبات 
 خاصة باألھلیة

مقاطعة سان دییغو 
 الكبرى

 أي استخدام؛
 خدمة فوریة

 خدمة یلو تاكسي كاب
(619) 444-4444 
(858) 444-4444 
(760) 444-4444 

driveu.com 

من الرصیف إلى 
 الرصیف
جھاز *ستقوم بنقل 
 التنقل

دوالر أمریكي  2.80
رسوم ثابتة باإلضافة 

دوالر  3إلى 
 أمریكي/میل.

ال توجد متطلبات 
 خاصة باألھلیة

مقاطعة سان دییغو 
 أي استخدام؛ خدمة فوریة الكبرى

 
 إًذا، یتم سرد مقدمي خدمات إضافیین بحسب المنطقة في األقسام الالحقة. *ألم تجد ما كنت تبحث عنھ؟

 
 

 اعثر على رحلتك القادمة

https://www.transitvanshuttle.com/
https://www.google.com/search?q=uber&rlz=1C1GCEA_enUS847US847&oq=uber&aqs=chrome.0.69i59l2j0j69i60l3.28075j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&safe=active&ssui=on
http://www.driveu.com/
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 اعثر على رحلتك القادمة 
 للعثور على مقدمي خدمات إضافیین یخدمون المنطقة الوسطى. 10تأكد أیًضا من مراجعة قسم "جمیع المناطق" الذي یبدأ في الصفحة 

 
 المنطقة الوسطى

نقطة االنطالق/الرمز  األھلیة التكلفة نوع الخدمة االسم
 االستخدام والتوافر البریدي

خدمة النقل بمركز خدمات كبار 
السن التابعة لمؤسسة نیبورھود 

 ھاوس
(858) 715-2642 

neighborhoodhouse.org 

إلى من الرصیف 
 الرصیف

*ستقوم بنقل جھاز 
 التنقل

 مجانیة؛
 تُقبل التبرعات

 عاًما فأكثر؛ 60
یجب أن یكون عمیل 

 وكالة مسجل

جولدن ھیل، لوجان 
 ھایتس، إنكانتو

النقل من/إلى مركز كبار السن؛ 
الترتیب للنقل في وقت تقدیم 

 الطلب

برنامج تغذیة كبار السن التابع 
 لمؤسسة جیش الخالص
(619) 446-0271 

salvationarmy.org 
 

 من الباب إلى الباب
*ستقوم بنقل جھاز 

 التنقل

 4تبرع ُمقترح بقیمة 
 دوالر أمریكي

 عاًما فأكثر؛ 60
یجب التسجیل في 

 برنامج التغذیة

، 92109تشوال فیستا (
91910 ،91911 ،(

، 92019الكاھون (
92020 ،92021 ،(

، 92110وسان دییغو (
92111 ،92117 ،

92123( 

نقل جماعي إلى برامج تغذیة كبار 
السن في الكاھون، ومنطقة 
المترو، وتشوال فیستا؛ یجب 

الحجز قبل موعد الركوب بیوم 
 واحد

 برنامج سینیورز أیھ جو جو
(619) 284-9281 

elderhelpofsandiego.org 
*یوفر رحالت إلى المواعید الطبیة 
ومواعید طب األسنان أثناء جائحة 

 فقط 19-كوفید

من الرصیف إلى 
 الرصیف

 من الباب إلى الباب
 من الباب حتى الباب
*سوف یقوم بنقل 

 العكازات أو المشایات

عاًما فأكثر؛  60سن  على التبرعقائم 
 یلزم تقدیم طلب

المنطقة الوسطى 
ومناطق ُمختارة في 

اتصل  -شرق المقاطعة 
لتحدید ما إذا كانت نقطة 

االنطالق تقع داخل 
 منطقة الخدمة

خدمة نقل إلى المواعید الطبیة 
والصالون ومركز كبار السن 

والمكتبة والزیارات االجتماعیة 
حجز مقدًما وما إلى ذلك؛ یجب ال

قبل الموعد بأسبوع واحد على 
 األقل

 

 اعثر على رحلتك القادمة

http://www.neighborhoodhouse.org/nha-programs/senior-services/senior-service-center/#sthash.XS4PlZwu.dpbs
https://www.salvationarmy.org/
https://www.elderhelpofsandiego.org/
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 اعثر على رحلتك القادمة 
 للعثور على مقدمي خدمات إضافیین یخدمون المنطقة الوسطى. 10تأكد أیًضا من مراجعة قسم "جمیع المناطق" الذي یبدأ في الصفحة 

 
 المنطقة الوسطى

 االستخدام والتوافر نقطة االنطالق األھلیة التكلفة نوع الخدمة االسم

 خدمة نقل المحاربین القدامى
(858) 552-7572 
sandiego.va.gov 

من الرصیف إلى 
 الرصیف

 من الباب إلى الباب
*مالئمة للكراسي 

 المتحركة
 

 مجاني

یجب أن یكون من 
 المحاربین القدامى؛

یجب أن یكون عمیل 
وكالة مسجل؛ شؤون 

 المحاربین القدامى

سان دییغو، المدینة 
 الوطنیة، الكاھون فقط

نقل طبي من/إلى المراكز 
والعیادات الطبیة لشؤون 

المحاربین القدامى؛ یجب الحجز 
 قبل الموعد بیومي عمل على األقل

 
 

 اعثر على رحلتك القادمة

https://www.va.gov/healthbenefits/vtp/veterans_transportation_service.asp
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 للعثور على مقدمي خدمات إضافیین یخدمون المنطقة الشرقیة. 10تأكد أیًضا من مراجعة قسم "جمیع المناطق" الذي یبدأ في الصفحة 
 

 المنطقة الشرقیة
 االستخدام والتوافر نقطة االنطالق األھلیة التكلفة نوع الخدمة االسم

خدمة النقل المقدمة من عیادة ال 
 كلینكمایسترا فامیلي 

(619) 280-4213  
 (اطلب خدمات النقل)
lamaestra.org 

من الرصیف إلى 
 الرصیف

 
 مجاني

یجب أن یكون الشخص 
مریًضا لدى ال 

لیس لدیھ  مایسترا
 خیارات نقل

أمیال من  5في نطاق 
العیادة في شارع 

 فیرمونت

نقل طبي ما بین شارع فیرمونت 
والعیادة أو األخصائي؛ یجب 
 الترتیب للنقل عند تحدید موعد

 -برنامج النقل لدى ماونتن ھیلث 
 عیادة كامبو

(619) 445-6200 
mtnhealth.org 

 من الباب إلى الباب
*رافعة للكراسي 
المتحركة، كرسي 
متحرك قابل للطي 

 أثناء النقل

 3رسوم للرحلة بقیمة 
 دوالر أمریكي

یجب أن یكون مریًضا 
لدى ماونتن ھیلث 

ولیس لدیھ وسیلة نقل 
 من وإلى عیادة كامبو

تیكاتي، بوتریرو، 
 جاكومبا، كامبو، غواتاي

النقل من وإلى عیادة كامبو؛ یجب 
 حدید موعدالترتیب للنقل عند ت

برنامج رایدس آند سمایلز من 
On the Go 

  (858) 637-7320 
jfssd.org 

*رحالت لألغراض الطبیة/التسوق 
-من محالت البقالة فقط بسبب كوفید

19 

من الرصیف إلى 
 الرصیف

 من الباب إلى الباب
*ستقوم بنقل جھاز 

 التنقل

دوالر  27ى إل 5من 
أمریكي بناًء على 

األمیال المقطوعة في 
دوالر  8الرحلة أو 

أمریكي للحافالت 
المكوكیة الجماعیة في 

االتجاه الواحد 
 20باإلضافة إلى 

دوالر أمریكي رسوم 
 تسجیل

األشخاص الذین تبلغ 
عاًما  60أعمارھم 

فأكثر ویتمتعون 
بوصول محدود إلى 

وسائل النقل؛ یلزم تقدیم 
 الطلب

قتصر على شرق ی
وشمال سان دییغو 

والمنطقة الداخلیة شمال 
 المقاطعة

رحالت فردیة إلى المواعید الطبیة 
والشخصیة واألنشطة االجتماعیة 
والمھام وما إلى ذلك؛ یجب الحجز 
قبل موعد الركوب بأسبوع واحد 

 على األقل

 

 اعثر على رحلتك القادمة

https://lamaestra.org/index.php/transportation/
https://www.mtnhealth.org/
https://jfssd.org/our-services/older-adults/on-the-go-transportation-solutions-for-older-adults/
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 للعثور على مقدمي خدمات إضافیین یخدمون المنطقة الشرقیة. 10تأكد أیًضا من مراجعة قسم "جمیع المناطق" الذي یبدأ في الصفحة 
 

 المنطقة الشرقیة
 االستخدام والتوافر نقطة االنطالق األھلیة التكلفة نوع الخدمة االسم

 برنامج سینیورز أیھ جو جو
(619) 284-9281 

elderhelpofsandiego.org 
*یوفر رحالت إلى المواعید الطبیة 

-ومواعید طب األسنان أثناء كوفید
 فقط 19

من الرصیف إلى 
 الرصیف

 من الباب إلى الباب
 من الباب حتى الباب
*سوف یقوم بنقل 

 العكازات أو المشایات

عاًما فأكثر؛  60سن  التبرعقائم على 
 یلزم تقدیم طلب

المنطقة الوسطى 
ومناطق ُمختارة في 

اتصل  -شرق المقاطعة 
لتحدید ما إذا كانت نقطة 

االنطالق تقع داخل 
 منطقة الخدمة

خدمة نقل إلى المواعید الطبیة 
والصالون ومركز كبار السن 

والمكتبة والزیارات االجتماعیة 
مقدًما وما إلى ذلك؛ یجب الحجز 

قبل الموعد بأسبوع واحد على 
 األقل

برنامج تغذیة كبار السن التابع 
 لمؤسسة جیش الخالص
(619) 446-0271 

salvationarmy.org 
 

 من الباب إلى الباب
*ستقوم بنقل جھاز 

 التنقل

 4تبرع ُمقترح بقیمة 
 دوالر أمریكي

 عاًما فأكثر؛ 60
یجب التسجیل في 

 برنامج التغذیة

، 92109تشوال فیستا (
91910 ،91911 ،(

، 92019الكاھون (
92020 ،92021 ،(

، 92110وسان دییغو (
92111 ،92117 ،

92123( 

نقل جماعي إلى برامج تغذیة كبار 
السن في الكاھون، ومنطقة 
المترو، وتشوال فیستا؛ یجب 
 الحجز قبل موعد الركوب بیوم

 واحد

 خدمة نقل المحاربین القدامى
(858) 552-7572 
sandiego.va.gov 

من الرصیف إلى 
 الرصیف

 من الباب إلى الباب
*مالئمة للكراسي 

 المتحركة
 

 مجاني

یجب أن یكون من 
 المحاربین القدامى؛

یجب أن یكون عمیل 
وكالة مسجل؛ شؤون 

 المحاربین القدامى

سان دییغو، تشوال فیستا، 
 الكاھون فقط

نقل طبي من/إلى المراكز 
والعیادات الطبیة لشؤون 

المحاربین القدامى؛ یجب الحجز 
 قبل الموعد بیومین على األقل

 
 

 اعثر على رحلتك القادمة

https://www.elderhelpofsandiego.org/
https://www.salvationarmy.org/
https://www.va.gov/healthbenefits/vtp/veterans_transportation_service.asp


 

19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للعثور على مقدمي خدمات إضافیین یخدمون المنطقة الساحلیة/الداخلیة الشمالیة. 10تأكد أیًضا من مراجعة قسم "جمیع المناطق" الذي یبدأ في الصفحة 
 

 المنطقة الساحلیة/الداخلیة الشمالیة
 االستخدام والتوافر نقطة االنطالق األھلیة التكلفة نوع الخدمة االسم

 مؤسسة كیر فور یو موبیلیتي
(858) 564-9069 

 c4um.com 

من الرصیف إلى 
 الرصیف

 من الباب إلى الباب
*مجھزة برافعة 

للكرسي 
المتحرك/ستقوم بنقل 

 جھاز التنقل

دوالر أمریكي  80
رسوم أساسیة ألول 

 3أمیال، ثم  10
أمریكي/میل دوالر 

 (إسعافیة)
دوالر أمریكي  80أو 

 3رسوم أساسیة، ثم 
 دوالر أمریكي/میل. 

 (كرسي متحرك)

ال توجد متطلبات 
 خاصة باألھلیة

أوشینساید، كارلسباد، 
سان ماركوس، 

إنسینیتاس، سوالنا 
بیتش، دیل مار، بوواي، 

 إسكوندیدو

النقل بالكراسي المتحركة والنقل 
اإلسعافي في غیر حاالت 

الطوارئ؛ یجب الحجز قبل موعد 
 الركوب بیومین على األقل

 شركة كارلسباد ویست تاكسي
(760) 710-7373 

carlsbadwesttaxi.com 
 

من الرصیف إلى 
 الرصیف

*سوف تقوم بنقل 
أجھزة التنقل/الكراسي 
 المتحركة القابلة للطي

 أمریكي/میلدوالر  4
دوالر أمریكي  60(

 كحد أدنى)

ال توجد متطلبات 
 كارلسباد  خاصة باألھلیة

النقل إلى األنشطة االجتماعیة 
والمھام والتطبیقات الطبیة ومتاجر 

 البقالة وما إلى ذلك. 
 متوفرة من 

 مساءً  7 -صباًحا  7

 
 
 
 

 اعثر على رحلتك القادمة

http://c4um.com/services/
http://www.carlsbadwesttaxi.com/
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 للعثور على مقدمي خدمات إضافیین یخدمون المنطقة الساحلیة/الداخلیة الشمالیة. 10تأكد أیًضا من مراجعة قسم "جمیع المناطق" الذي یبدأ في الصفحة 
 

 المنطقة الساحلیة/الداخلیة الشمالیة
 االستخدام والتوافر نقطة االنطالق األھلیة التكلفة نوع الخدمة االسم

الغداء المكوكیة من خدمة حافلة 
مركز مدینة سان ماركوس لكبار 

 السن
(760) 744-5535 

 3605التحویلة 
san-marcos.net 

 
من الرصیف إلى 

 الرصیف
 من الباب إلى الباب
*مجھزة برافعة 

للكرسي 
المتحرك/ستقوم بنقل 

 جھاز التنقل

دوالر  1تبرع بمبلغ 
أمریكي لكل اتجاه. 
 4تبرع مقترح بمبلغ 

 ي للغداءدوالر أمریك

 
سكان سان ماركوس 
الذین تزید أعمارھم 

 عاًما 60عن 

 سان ماركوس

النقل من/إلى برنامج التغذیة من 
االثنین إلى الجمعة؛ یجب التسجیل 
المسبق في برنامج الغداء. یجب 

مساًء قبل  3الحجز قبل الساعة 
 الغداء بیوم واحد.

برنامج كاتش أیھ راید في مدینة 
 سان ماركوس!

760-744-5535 
 3605 التحویلة

san-marcos.net 

 
 

من الرصیف إلى 
 الرصیف

*مجھزة برافعة 
للكرسي 

المتحرك/ستقوم بنقل 
 جھاز التنقل

 
دوالر أمریكي  2.50

للرحلة ذات االتجاه 
الواحد ضمن حدود 

دوالر  5المدینة أو 
أمریكي ضمن نطاق 

میالً (رحالت  20
 طبیة فقط)

سكان سان ماركوس 
الذین تزید أعمارھم 

عاًما ویقل  60عن 
 37,450دخلھم عن 

دوالر أمریكي سنویًا 
وال توجد لدیھم وسائل 
نقل أخرى؛ یلزم تقدیم 

 طلب

 سان ماركوس

 
النقل ألي غرض ضمن حدود 

المدینة والرحالت الطبیة 
داخل/خارج حدود المدینة؛ یجب 

الحجز قبل أسبوع واحد على األقل 
 من موعد الركوب

مج تاكسي سكریبت في مدینة برنا
 سان ماركوس

760-744-5535 
 3605 التحویلة

san-marcos.net 

 
 

من الرصیف إلى 
 الرصیف

 
 

دوالر أمریكي  10
 للحجز

 
سكان سان ماركوس 
الذین تزید أعمارھم 

عاًما بناًء على  60عن 
 الدخل.

 سان ماركوس
 

النقل لحاالت الطوارئ والظروف 
 الخاصة فقط.

 
 
 
 

 اعثر على رحلتك القادمة
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 للعثور على مقدمي خدمات إضافیین یخدمون المنطقة الساحلیة/الداخلیة الشمالیة. 10تأكد أیًضا من مراجعة قسم "جمیع المناطق" الذي یبدأ في الصفحة 
 

 المنطقة الساحلیة/الداخلیة الشمالیة
 االستخدام والتوافر نقطة االنطالق األھلیة التكلفة نوع الخدمة االسم

برنامج مدینة فیستا لتغذیة كبار 
 السن

(760) 639-6160 
cityofvista.com 

ظھًرا قبل  1*یلزم الحجز قبل الساعة 
 یوم الغداء؛ یتم تقدیم الغداء

 ظھًرا 12:30 -ظھًرا  12من 

 من الباب إلى الباب
*مجھزة برافعة 

للكرسي 
المتحرك/ستقوم بنقل 

 جھاز التنقل

 1تبرع مقترح بقیمة 
دوالر أمریكي 

لرحالت الذھاب 
 والعودة

سكان فیستا الذین تزید 
 عاًما؛ 60أعمارھم عن 

 یلزم تقدیم طلب
 فیستا

لنقل من/إلى برنامج التغذیة ا
الخاص بالمركز؛ یجب الحجز قبل 

موعد الركوب بیوم واحد على 
 األقل

خدمات مركبات ساسي شاسیھ 
 الكبیرة 

من مؤسسة دیل مار كومیونیتي  
 كونكشنز 

(858) 792-7565 
dmcc.cc/transportation 

من الباب إلى 
 مجاني الرصیف

سكان مدینة دیل مار 
الذین تزید أعمارھم 

عاًما وال  60عن 
یستطیعون القیادة؛ یلزم 
تقدیم طلب. یجب أن 
یكون قد تلقى اللقاح 

 .19-المضاد لكوفید

النقل الجماعي إلى متاجر التجزئة  دیل مار
 والبقالة للتسوق األساسي

 
 
 
 

 اعثر على رحلتك القادمة

https://www.cityofvista.com/city-services/city-departments/recreation-comm-services/senior-services/services-activities-clubs-classes
https://www.dmcc.cc/transportation
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 اعثر على رحلتك القادمة

 للعثور على مقدمي خدمات إضافیین یخدمون المنطقة الساحلیة/الداخلیة الشمالیة. 10تأكد أیًضا من مراجعة قسم "جمیع المناطق" الذي یبدأ في الصفحة 
 

 المنطقة الساحلیة/الداخلیة الشمالیة
 االستخدام والتوافر نقطة االنطالق األھلیة التكلفة نوع الخدمة االسم

الرحالت الشخصیة من مؤسسة 
 دیل مار كومیونیتي كونكشنز

(858) 792-7565 
dmcc.cc/transportation 

من الباب إلى الباب؛ 
من الرصیف إلى 

 الرصیف
 مجاني

سكان مدینة دیل مار الذین 
 60تزید أعمارھم عن 

عاًما وال یستطیعون القیادة؛ 
یلزم تقدیم طلب. یجب أن 

یكون قد تلقى اللقاح المضاد 
 .19-فیدلكو

النقل الجماعي إلى متاجر التجزئة  دیل مار
 والبقالة للتسوق األساسي

رحالت فوكسي فالیر للكراسي 
 المتحركة من 

مؤسسة دیل مار كومیونیتي 
 كونكشنز

(858) 792-7565 
dmcc.cc/transportation 

رحالت بالكراسي 
المتحركة من الباب 

 إلى الباب
 مجاني

البالغون المقیمون في 
 92014الرمز البریدي 

الذین یستخدمون كرسیًا 
متحرًكا؛ یلزم تقدیم طلب؛ 

یجب تلقي اللقاح ضد 
 19-كوفید

 دیل مار
االنتقال إلى المواعید الطبیة أو 
المھام الضروریة؛ یجب الحجز 
 قبل موعد الركوب بأسبوع واحد

 
 
 
 

https://www.dmcc.cc/transportation
https://www.dmcc.cc/transportation
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 للعثور على مقدمي خدمات إضافیین یخدمون المنطقة الساحلیة/الداخلیة الشمالیة. 10تأكد أیًضا من مراجعة قسم "جمیع المناطق" الذي یبدأ في الصفحة 
 

 المنطقة الساحلیة/الداخلیة الشمالیة
 االستخدام والتوافر نقطة االنطالق األھلیة التكلفة نوع الخدمة االسم

خدمة النقل لبرنامج الغداء من 
 مركز إنسینیتاس لكبار السن

(760) 943-2258 
encinitas.ca.us 

 

من الرصیف إلى 
 الرصیف

 *یمكنھا نقل المشایات

تبرع مقترح بقیمة 
دوالر أمریكي  2.00

لرحالت الذھاب 
 والعودة

سكان إنسینیتاس؛ یلزم 
 تقدیم طلب

، 92007إنسینیتاس (
92024( 

من/إلى برنامج التغذیة  النقل
الخاص بالمركز (تبرع مقترح 

دوالر أمریكي  4للغداء بقیمة 
لألشخاص الذین تزید أعمارھم 

دوالر  6.50عاًما و 60عن 
أمریكي لألشخاص الذین تقل 

عاًما)؛ یجب  60أعمارھم عن 
صباًحا في  9الحجز قبل الساعة 

 یوم العمل السابق لرحلتك

الرعایة الكبیرة برنامج مركبات 
 من مؤسسة رعایة المسنین

(760) 723-7570 
foundationforseniorcare.org 

 من الباب إلى الباب
*ستقوم بنقل جھاز 

 التنقل 

 10تبرع مقترح بقیمة 
دوالر أمریكي 

لرحالت الذھاب 
 والعودة

كبار السن الذین تزید 
عاًما  60عمارھم عن أ

والبالغون من ذوي 
 اإلعاقة

فالبروك، وبونسال، 
 ورینبو، ودي لوز

الجمعة من/إلى  -النقل أیام االثنین 
البرنامج النھاري للبالغین 

والمواعید الصحیة ومتاجر البقالة 
والصیدلیات وغیر ذلك الكثیر؛ 
توصیل البقالة إلى المنزل؛ یجب 

 ثرالحجز قبل الموعد بیومین فأك

 برنامج جو أوشینساید
(760) 435-5155 

oceansiderec.com 
 

من الباب حتى الباب 
(سائق متطوع وخدمة 

 النقل بالحافلة)

سائق متطوع وخدمة 
 النقل بالحافلة مجانًا

سكان المدینة الذین 
 65أعمارھم عن تزید 

 عاًما؛ یلزم تقدیم طلب
 أوشینساید

النقل إلى المھام أو المواعید الطبیة 
أو األنشطة االجتماعیة؛ یجب 

الحجز قبل أسبوع واحد على األقل 
 4من موعد الرحلة؛ بحد أقصى 

 رحالت لكل شخص في الشھر.

 
 

 اعثر على رحلتك القادمة

http://encinitasca.gov/Resident/Senior-Citizens
https://foundationforseniorcare.org/
https://www.ci.oceanside.ca.us/gov/ns/parks/default.asp
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 للعثور على مقدمي خدمات إضافیین یخدمون المنطقة الساحلیة/الداخلیة الشمالیة. 10تأكد أیًضا من مراجعة قسم "جمیع المناطق" الذي یبدأ في الصفحة 
 

 المنطقة الساحلیة/الداخلیة الشمالیة
 االستخدام والتوافر نقطة االنطالق األھلیة التكلفة نوع الخدمة االسم

وكالة منطقة النقل خدمة لیفت من 
 العابر لشمال المقاطعة
(760) 726-1111 
gonctd.com/lift 

من الرصیف إلى 
 الرصیف

*مالئمة للكراسي 
 المتحركة

دوالر أمریكي  5
للرحلة ذات االتجاه 

دوالر  50الواحد أو 
 10أمریكي لحجز 

 تذاكر

یجب أن یكون لدى 
الشخص إعاقة 

ویستوفي معاییر محددة 
تفّضل بزیارة الموقع  -

اإللكتروني أو اتصل 
للحصول على المزید 

 من المعلومات.

معظم األماكن في 
المنطقة الداخلیة الشمالیة 

والمنطقة الساحلیة 
الشمالیة من سان دییغو 

میل من  3/4(*على بُعد 
 مسار الحافلة)

الطبیة والتسوق  النقل للتطبیقات
من محالت البقالة والمھام وما إلى 

ذلك؛ یجب الحجز قبل موعد 
الركوب بمدة تتراوح من یوم إلى 

 أیام 7

برنامج رایدس آند سمایلز من 
On the Go 

  (858) 637-7320 
jfssd.org 

*رحالت لألغراض الطبیة/التسوق 
-من محالت البقالة فقط بسبب كوفید

19 

من الرصیف إلى 
 الرصیف

 من الباب إلى الباب

دوالر  27إلى  5من 
على أمریكي بناًء 

األمیال المقطوعة في 
دوالر  8الرحلة أو 

أمریكي للحافالت 
المكوكیة الجماعیة في 

االتجاه الواحد 
 20باإلضافة إلى 

دوالر أمریكي رسوم 
 تسجیل

األشخاص الذین تبلغ 
عاًما  60أعمارھم 

فأكثر ویتمتعون 
بوصول محدود إلى 

وسائل النقل؛ یلزم تقدیم 
 الطلب

یقتصر على شرق 
ییغو وشمال سان د

والمنطقة الداخلیة شمال 
 المقاطعة

رحالت فردیة إلى المواعید الطبیة 
والشخصیة واألنشطة االجتماعیة 
والمھام وما إلى ذلك؛ یجب الحجز 
قبل موعد الركوب بأسبوع واحد 

 على األقل

 برنامج أوت آند أباوت إنسینیتاس
(760) 943-2221 
encinitas.ca.us 

 

من الرصیف إلى 
 الرصیف

*سوف یقوم بنقل 
جھاز التنقل (یعتمد 

 على السائق)

 مجاني

سكان إنسینیتاس؛ یلزم 
تقدیم طلب (ال یمكنھ 

استیعاب ركاب جدد في 
 ھذا الوقت)

 إنسینیتاس
النقل إلى متجر البقالة والطبیب 

المواقع في والصیدلیة وغیرھا من 
 إنسینیتاس

 

 اعثر على رحلتك القادمة

https://www.gonctd.com/services/lift-paratransit/
https://jfssd.org/our-services/older-adults/on-the-go-transportation-solutions-for-older-adults/
http://encinitasca.gov/Resident/Senior-Citizens
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 للعثور على مقدمي خدمات إضافیین یخدمون المنطقة الساحلیة/الداخلیة الشمالیة. 10تأكد أیًضا من مراجعة قسم "جمیع المناطق" الذي یبدأ في الصفحة 
 

 المنطقة الساحلیة/الداخلیة الشمالیة
 االستخدام والتوافر نقطة االنطالق األھلیة التكلفة نوع الخدمة االسم

حافلة كبار السن من أوت آند 
 أباوت فیستا

(760) 643-5284 
cityofvista.com 

الرحالت لألغراض الطبیة/متاجر *
؛ 19-البقالة فقط بسبب جائحة كوفید

تتم مراقبة خط الھاتف أیام 
 الثالثاء/الخمیس/الجمعة فقط

 صباًحا 11:30 -صباًحا  7:30

الرصیف إلى  من
 الرصیف

مجھزة برافعة  *
للكرسي 

المتحرك/ستقوم بنقل 
 جھاز التنقل         

دوالر أمریكي  5
 لرحلة الذھاب والعودة 

دوالر أمریكي  3
للرحلة ذات االتجاه 
الواحد إذا كان وقت 
االنتظار أطول من 

 دقیقة. 45

 عاًما فأكثر؛  60
 یلزم تقدیم طلب

فیستا (یتوافر برنامج 
ق المتطوع وسیارة السائ

أجرة منخفضة التكلفة 
 خارج فیستا)

خدمة النقل الجماعي إلى أماكن 
أیام االثنین واألربعاء؛  -التسوق 

المواعید الطبیة الفردیة/الجماعیة 
الصغیرة أیام الثالثاء والخمیس 
الجمعة (یخضع للتغییر بحسب 

 التوافر)؛
یجب الحجز قبل موعد الرحلة 

ویُفضل قبل  بیوم واحد على األقل،
 موعد الرحلة بأسبوع. 

خدمة النقل من بارك أفینیو 
 كوینونیتي سنتر

(760) 839-4803  
www.escondido.org/old

services-adult-er 

من الرصیف إلى 
 الرصیف

 

 1تبرع مقترح بقیمة 
 دوالر في كل اتجاه

عاًما فأكثر؛  60سن 
 یلزم تقدیم طلب

حدود مدینة إسكوندیدو 
أو المقاطعة (في نطاق 
 میلین من حدود المدینة)

النقل إلى برنامج التغذیة الخاص 
 بالمركز؛ یجب الحجز
 قبل الرحلة بیوم واحد

كبار السن الذین تزید أعمارھم 
 عاًما  60عن 

الجمعة باستثناء  -(االثنین 
 العطالت)

 
 
 

 اعثر على رحلتك القادمة

https://www.cityofvista.com/home/showpublisheddocument/22950/637298924467930000
https://www.escondido.org/older-adult-services
https://www.escondido.org/older-adult-services
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 للعثور على مقدمي خدمات إضافیین یخدمون المنطقة الساحلیة/الداخلیة الشمالیة. 10تأكد أیًضا من مراجعة قسم "جمیع المناطق" الذي یبدأ في الصفحة 
 

 المنطقة الساحلیة/الداخلیة الشمالیة
 االستخدام والتوافر نقطة االنطالق األھلیة التكلفة نوع الخدمة االسم

برنامج قسیمة سیارات األجرة من 
مجلس خدمة كبار السن في 

 إسكوندیدو
(760) 480-0611 

-senior-escondido
services.org 

من الرصیف إلى 
 مجاني الرصیف

سكان إسكوندیدو الذین 
 50تزید أعمارھم عن 

عاًما وال توجد لدیھم 
وسائل نقل أخرى؛ 
الدخل السنوي < 

دوالر  30,000
 أمریكي ألسرة مكونة

من شخص أو 
شخصین؛ یلزم تقدیم 

 الطلب

 إسكوندیدو 

قسائم سیارات األجرة للمواعید 
الطبیة والتسوق والخدمات 
المصرفیة وما إلى ذلك في 

إسكوندیدو فقط؛ اتصل للحصول 
على الكتیبات أیام الثالثاء 

 -صباًحا  9واألربعاء من الساعة 
صباًحا. یمكن استالم  11:30

رسالھا القسائم من المكتب أو إ
 بالبرید.

برنامج قسائم سیارات األجرة 
ضمن خدمة “دایل أیھ راید” في 

 سوالنا بیتش
(858) 720-2400 

 beach.ca.us-ci.solana 

من الرصیف إلى 
الرصیف *ستقوم بنقل 

 جھاز التنقل

دوالر أمریكي  7.50
 20لكل كتیب (بقیمة 

دوالر أمریكي)؛ 
یُسمح بكتیب واحد 

 شھریًا
  

سكان سوالنا بیتش 
الذین تزید أعمارھم 

عاًما أو  65عن 
المعاقین جسدیًا الذین 
یستوفون متطلبات 

الدخل؛ یلزم تقدیم طلب 
 معتمد

 سوالنا بیتش

أي استخدام؛ سیتم استالم القسائم 
بالبرید عند الدفع (یتم قبولھا حالیًا 
من جانب یلو كاب وكورتسي كاب 

 فقط)

 
 

 على رحلتك القادمةاعثر 

https://escondido-senior-services.org/services/taxi-vouchers/
https://escondido-senior-services.org/services/taxi-vouchers/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__ci.solana-2Dbeach.ca.us&d=DwQFAg&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=1XAsCUuqwK_tji2t0s1uIQ&m=_67Thg5QWXFegDS8iABSJr1v4vDEU8LTU041RC19qMQ&s=IlLtJBBJwOPBnD-D09xUdknVHcA-5LC_68EMEg5QoVU&e=
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 للعثور على مقدمي خدمات إضافیین یخدمون المنطقة الساحلیة/الداخلیة الشمالیة. 10تأكد أیًضا من مراجعة قسم "جمیع المناطق" الذي یبدأ في الصفحة 
 

 المنطقة الساحلیة/الداخلیة الشمالیة
 االستخدام والتوافر االنطالقنقطة  األھلیة التكلفة نوع الخدمة االسم

خدمة النقل السریع لمرضى تراي 
 سیتي

(760) 940-7433 
tricitymed.org 

من الرصیف إلى 
 الرصیف

*مجھزة برافعة 
للكرسي 

المتحرك/ستقوم بنقل 
 جھاز التنقل

 مجاني
مرضى تراي سیتي 

الذین لیس لدیھم وسائل 
 نقل أخرى

سان ماركوس، فیستا، 
 ارلسباد، أوشینسایدك

النقل إلى/لغرض المواعید الطبیة 
مساًء؛  3صباًحا إلى  7فقط؛ من 

یجب الحجز قبل موعد الرحلة 
بیوم واحد على األقل. یمكن أن 

 یرافقھ أحد أفراد األسرة. 

خدمة النقل من عیادة فیستا 
 كومیونیتي كلینك

(844) 308-5003 
vistacommunityclinic.org 

من الرصیف إلى 
 الرصیف

 من الباب إلى الباب
 

 مجاني

مرضى فیستا 
كومیونیتي كلینك الذین 

یتلقون الخدمات 
اإلسعافیة فقط وال 

یمكنھم الوصول إلى 
وسائل النقل األخرى؛ 
لن تنقل أولئك الذین 

ون من أعراض یعان
 .19-كوفید

 فیستا، أوشینساید
 النقل من/إلى موقع العیادة؛

ساعة على األقل  24یجب الحجز قبل 
 من موعد الرحلة (اتصل لتأكید التوافر)  

خدمة یلو تاكسي كاب في شمال 
 المقاطعة

(760) 444-4444 
driveu.com 

من الرصیف إلى 
 الرصیف

*ستقوم بنقل جھاز 
 التنقل

دوالر أمریكي  2.80
رسوم ثابتة باإلضافة 

دوالر  3إلى 
 أمریكي/میل.

ال توجد متطلبات 
 خاصة باألھلیة

المنطقة الداخلیة 
 أي استخدام؛ خدمة فوریة والساحلیة الشمالیة فقط

 
 
 

 اعثر على رحلتك القادمة

https://www.tricitymed.org/patients-visitors/visitors-guide/getting-here-parking/
http://www.vistacommunityclinic.org/faqs/
http://www.driveu.com/
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 للعثور على مقدمي خدمات إضافیین یخدمون المنطقة الوسطى الشمالیة. 10تأكد أیًضا من مراجعة قسم "جمیع المناطق" الذي یبدأ في الصفحة 
 

 المنطقة الوسطى الشمالیة
 االستخدام والتوافر نقطة االنطالق األھلیة التكلفة نوع الخدمة االسم

 برنامج أوت آند أباوت بینینسوال
(619) 223-1640 

sdcvdc.org/programs 
 

من الرصیف إلى 
الرصیف (خدمة 
 السائق المتطوع) 

من الباب حتى الباب 
(خدمة المركبة 

 الكبیرة)
*ستقوم بنقل جھاز 

 التنقل

 
رسوم عضویة بقیمة 

دوالر  65
 أمریكي/السنة 

 5تبرع مقترح بمبلغ 
دوالر أمریكي لمركبة 

التسوق؛ ال توجد 
رسوم لخدمة السائق 

 المتطوع 

عاًما فأكثر؛ یجب  60
أن یكون عمیل وكالة 

 مسجل

الرموز البریدیّة: 
92106، 92107، 

92110 

النقل لحضور المواعید الطبیة 
البقالة وما  والتسوق من محالت
 إلى ذلك؛

یجب الحجز قبل الموعد بیوم واحد 
على األقل لمركبة التسوق الكبیرة 
أو بأسبوع واحد بالنسبة للمواعید 

 الطبیة

 برنامج سینیورز أیھ جو جو
(619) 284-9281 

elderhelpofsandiego.org 
* یوفر رحالت إلى المواعید الطبیة 
ومواعید طب األسنان أثناء جائحة 

 فقط 19-كوفید

من الرصیف إلى 
 الرصیف

 من الباب إلى الباب
 من الباب حتى الباب
*ستقوم بنقل جھاز 

 التنقل

عاًما فأكثر؛  60سن  قائم على التبرع
 یلزم تقدیم طلب

المنطقة الوسطى 
ومناطق ُمختارة في 

اتصل  -شرق المقاطعة 
لتحدید ما إذا كانت نقطة 

االنطالق تقع داخل 
 منطقة الخدمة

خدمة نقل إلى المواعید الطبیة 
والصالون ومركز كبار السن 

والمكتبة والزیارات االجتماعیة 
مقدًما وما إلى ذلك؛ یجب الحجز 

قبل الموعد بأسبوع واحد على 
 األقل

 
 
 

 اعثر على رحلتك القادمة

http://www.sdpsc.org/transportation.php
https://www.elderhelpofsandiego.org/
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 للعثور على مقدمي خدمات إضافیین یخدمون المنطقة الجنوبیة. 10تأكد أیًضا من مراجعة قسم "جمیع المناطق" الذي یبدأ في الصفحة 
 

 المنطقة الجنوبیة
 االستخدام والتوافر نقطة االنطالق األھلیة التكلفة نوع الخدمة االسم

خدمة النقل من مركز بارادیز 
 ھیلث آند سینیور سنتر
(619) 585-4257 

paradisevalleyhospital.net 

من الرصیف إلى 
 الرصیف

*مجھزة برافعة 
للكرسي 

المتحرك/ستقوم بنقل 
 جھاز التنقل

 مجاني
مرضى مستشفى 

بارادیز فالي الذین تزید 
 عاًما 65أعمارھم عن 

ناشونال سیتي وتشوال 
 فیستا

 النقل الطبي فقط؛ 
یجب الترتیب للرحلة عند تحدید 

 الموعد 
 ظھًرا 12 -صباًحا  10متاحة: 

 مؤسسة رینیونج الیف
(619)-849-3239 
(619) 517-3239 

renewinglife4SD.com 
 

من الرصیف إلى 
 الرصیف

 من الباب إلى الباب
 من الباب حتى الباب
*ستقوم بنقل جھاز 
 التنقل مقابل رسوم

 مجاني

یجب أن یكون الشخص 
من كبار السن ذوي 

الدخل المنخفض و/أو 
من ذوي اإلعاقة الذین 
یعیشون في موقع خدمة 

 مؤھل

كونجریجشنال تاورز، 
ھارفست ریدج، تاون 

سنتر مانور، 
 سومركریست 

المواعید الطبیة ومتاجر النقل إلى 
البقالة والمھام الشخصیة وما إلى 

 ذلك؛
اتصل للحصول على المزید من 
المعلومات؛ یجب الحجز قبل 

 موعد الرحلة بثالثة أیام على األقل

برنامج تغذیة كبار السن التابع 
 لمؤسسة جیش الخالص
(619) 446-0271 

salvationarmy.org 
 

 من الباب إلى الباب
*ستقوم بنقل جھاز 

 التنقل

 4تبرع ُمقترح بقیمة 
 دوالر أمریكي

 عاًما فأكثر؛ 60
یجب التسجیل في 

 برنامج التغذیة

، 92109تشوال فیستا (
91910 ،91911 ،(

، 92019الكاھون (
92020 ،92021 ،(

، 92110دییغو ( وسان
92111 ،92117 ،

92123( 

نقل جماعي إلى برامج تغذیة كبار 
السن في الكاھون، ومنطقة 
المترو، وتشوال فیستا؛ یجب 

الحجز قبل موعد الركوب بیوم 
 واحد

 
 

 اعثر على رحلتك القادمة

https://www.paradisevalleyhospital.net/Our-Services/Health-Senior-Center.aspx
https://renewinglife4sd.com/
https://www.salvationarmy.org/
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تعلق بعملیة البحث عن التطبیقات  الوصول إلى مجموعة متنوعة من موارد النقل باستخدام ھاتف ذكي أو جھاز لوحي. توضح التعلیمات الواردة أدناه الخطوات التفصیلیة فیما ییمكنك 
 ). Appleأي منتج من غیر منتجات ( Androidأو   iPadأو  iPhoneالمفیدة وتنزیلھا باستخدام جھاز 

 
 ) iPhoneجھاز  ( App Storeتطبیقات وتنزیلھا في برنامج البحث عن ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1الخطوة 
 .App Storeافتح 

 2الخطوة 
 انقر على العدسة المكبرة.

 3الخطوة 
اكتب اسم التطبیق وانقر 

 بحث).( SEARCHعلى 

 5الخطوة 
 INSTALLانقر على 

 (تثبیت).

 4الخطوة 
 تنزیل).( GETانقر على 

 الدلیل الفني لتطبیقات الھواتف الذكیة
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 )Androidجھاز ( Play Storeالبحث عن التطبیقات وتنزیلھا في برنامج 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1الخطوة 
 .Play Storeافتح 

 2الخطوة 
 انقر على شریط البحث.

 3الخطوة 
اكتب اسم التطبیق وانقر 

 للبحث.

 4الخطوة 
 INSTALLانقر على 

 (تثبیت).

 الدلیل الفني لتطبیقات الھواتف الذكیة
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 الوصف التكلفة  االسم 

Google Maps  مجاني 
درجة   360یوفر الصور الفضائیة والتصویر الجوي وخرائط الشوارع والعروض البانورامیة بزاویة  •

المسارات للتنقل سیًرا على األقدام أو  للشوارع وظروف حركة المرور في الوقت الفعلي وتخطیط 
 بالسیارة أو بالدراجة الھوائیة أو بالطائرة أو بوسائل النقل العام

تعتمد على عدد األمیال   خدمة لیفت
 المقطوعة في الرحلة 

 اطلب الرحالت من السائقین الموجودین في أماكن قریبة  •
 السائق/السیارةیعرض التطبیق اسم السائق وتقییماتھ وصور  •

One Bus Away  مجاني 
تطبیق مسارات الحافالت من خدمة النقل العابر الحضري الذي یوفر بیانات النقل العابر في الوقت  •

 الفعلي لمقاطعة سان دییغو
 قم بتعیین تنبیھات المغادرة، وتتبّع مسارك، واحفظ مساراتك المفضلة  •

PRONTO – San Diego  مجاني 
التذاكر والتصاریح للحصول على خدمات النقل العابر من خدمة النقل العابر الحضري ووكالة  اشتر  •

 منطقة النقل العابر لشمال المقاطعة
 قم بإنشاء ملف تعریف، وتخطیط مسارك، وتتبّع حالة الوصول  •

Transit App  الوقت الفعلي والتخطیط البسیط  تصفّح نظام النقل العام في مدینتك من خالل التوقعات الدقیقة في  • مجاني
 للرحالت والتنقل خطوة بخطوة وإشعارات انقطاع الخدمة وتذكیرات المغادرة والتوقف 

Transit Tracker –  
San Diego  مجاني 

اعثر على أقرب محطة حافالت تشمل مرات توقف مجدولة واطلع على رحالت المغادرة القادمة   •
 بنقرتین سریعتین فقط

تعتمد على عدد األمیال   أوبر
 المقطوعة في الرحلة 

 اطلب الرحالت من السائقین الموجودین في أماكن قریبة  •
 یعرض التطبیق اسم السائق وتقییماتھ وصور السائق/السیارة •

Waze  یساعد تطبیق برنامج المالحة جي بي إس في العثور على االتجاھات وتجنب االزدحامات المروریة • مجاني 
 معلومات المالحة وأوقات السفر وتفاصیل المساراتیوفر  •
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أحد مكونات وزارة النقل األمریكیة التي تدیر التمویل الفیدرالي لدعم مجموعة متنوعة من أنظمة النقل العام التي یتم التخطیط لھا  ): FTAإدارة النقل العابر الفیدرالیة ( 
حالت المتتابعة وسیارات  دیدیة للروإنشاؤھا وتشغیلھا محلیًا في جمیع أنحاء الوالیات المتحدة، بما في ذلك الحافالت ومترو األنفاق والسكك الحدیدیة الخفیفة والسكك الح 

رالیة المساعدة المالیة لتكالیف  الشوارع والسكك الحدیدیة أحادیة القضیب وعبّارات الركاب والسكك الحدیدیة المائلة وناقالت األشخاص. وتقدم إدارة النقل العابر الفید
 رأس المال والتشغیل والتخطیط الخاصة بأنظمة النقل العام. 

وكالة تابعة لوزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة األمریكیة یرأسھا مساعد الوزیر لشؤون الشیخوخة. وتمثل نقطة االتصال الفیدرالیة   ):AoAالشیخوخة (إدارة شؤون  
المستوى الفیدرالي. وتمّول    والوكالة المناصرة لكبار السن، على النحو الذي تفرضھ إدارة شؤون الشیخوخة، وتضطلع بإدارة معظم برامج إدارة شؤون الشیخوخة على
عم مقدمي الرعایة األسریة؛  إدارة شؤون الشیخوخة ست خدمات أساسیة: الخدمات الداعمة (بما في ذلك النقل)؛ والتغذیة؛ وخدمات الصحة الوقائیة؛ والبرنامج الوطني لد

 وخة المساعدة القیادیة والفنیة والدعم لشبكة الشیخوخة الوطنیة.والخدمات التي تحمي حقوق كبار السن الضعفاء؛ وما إلى ذلك. وتقدم إدارة شؤون الشیخ

مصطلح یُستخدم لوصف أولئك األشخاص الذین لدیھم إمكانیة وصول ضئیلة أو معدومة إلى الوظائف والخدمات واألنشطة   األشخاص المحرومون بسبب وسائل النقل:
 البًا ما یشیر إلى األفراد الذین ال یستطیعون قیادة سیارة خاصة بسبب العمر أو اإلعاقة أو نقص الموارد. الترفیھیة الھادفة ألن نظام النقل ال یلبي احتیاجاتھم. وغ

ومؤسسة بیفرلي فاوندیشن. كما یتم توجیھ أعمال المركز الوطني لنقل كبار السن بواسطة لجنة توجیھیة  )،  ASAوالجمعیة األمریكیة للشیخوخة ()  CTAAاألمریكیة (
 براء في قضایا نقل كبار السن. وطنیة من الخ 

المدى الذي تكون عنده المرافق، بما في ذلك مركبات النقل العابر، خالیة من الحواجز ویمكن استخدامھا من جانب األشخاص  إمكانیة الوصول لذوي االحتیاجات الخاصة:  
 ذوي اإلعاقة، بما في ذلك مستخدمي الكراسي المتحركة.  

مصطلح في النقل العام خاص باألموال أو التذاكر التي یتم تحصیلھا كمدفوعات مقابل الرحالت. ویمكن أن تشمل إیرادات صندوق إیرادات صندوق تعرفة الركوب:  
 تعرفة الركوب النقد أو التذاكر أو الرموز الممیزة أو التحویالت أو إیرادات التصاریح.  
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 باٌب في قانون األمریكیین المسنین یصّرح بالنفقات الخاصة ببرامج التغذیة والنقل التي تخدم كبار السن.  الباب الثالث: 

یضمن عدم تعرض أي شخص في الوالیات المتحدة للتمییز على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي.   1964باٌب في قانون الحقوق المدنیة لسنة  الباب السادس:  
 ، أن تكون عملیات تخطیط وسائل النقل الحضریة متسقة مع الباب السادس.  1993وتتطلب لوائح تخطیط النقل، الصادرة في أكتوبر 

بقاعدة بیانات    برنامج یُسّھل تكوین السیارات والمركبات الكبیرة التي یتم تقاسم الركوب فیھا، لرحالت العمل عادةً. وتحتفظ ھذه البرامج  برنامج تقاسم/مطابقة الركوب:
موظفو البرنامج بمطابقة  تتضمن معلومات عن أوقات الرحلة ومكان االنطالق والوجھات وتفضیالت السائق/الركاب الخاصة بالمستخدمین والمستخدمین المحتملین. ویقوم  

 األفراد الذین یطلبون االنضمام إلى مجموعة حالیة أو أولئك الذین یبحثون عن ركاب. 

 ت

 خدمة ُمرتبة مسبقًا لتقاسم الركوب ینتقل فیھا العدید من األشخاص معًا على أساس منتظم في مركبة كبیرة.  ت الكبیرة: تقاسم المركبا

 ج 

جمعیة تطوعیة تضم وكاالت وشركات عامة وخاصة تھدف إلى تطویر برامج تحسین النقل في المنطقة بشكل تعاوني. وتُعد جمعیات إدارة  ): TMAجمعیة إدارة النقل (
 لنقل منظمات مناسبة إلدارة الطلب على النقل بشكل أفضل في مجتمعات الضواحي المزدحمة. ا

 ح 

ة أو  حافلة تقوم برحالت متكررة حول منطقة جغرافیة صغیرة وتقف في محطات عدیدة على طول مسارھا. وعادة ما یتم تشغیلھا في منطقة وسط المدین الحافلة الدوارة:
، مثل ساعة الذروة أو  ط منطقة جاذبة للسیاح أو الحشود الكبیرة وبھا مواقف سیارات محدودة وطرق مزدحمة. ویمكن تشغیلھا طوال الیوم أو في أوقات ذروة الطلب فق

 وقت الغداء.  
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المثال بصفة یومیة أو أسبوعیة)، غالبًا ما تتم جدولة الرحالت على أساس  خدمة االشتراك:   عندما یطلب راكب أو مجموعة من الركاب رحلة متكررة (على سبیل 
رحلة أّولي واحد، ویقوم نظام النقل العابر تلقائیًا بجدولة رحلتھ (رحالتھ) كل یوم أو أسبوع. وتُستخدم ھذه الخدمة كثیًرا  االشتراك أو "الطلب الدائم". ویقدم الراكب طلب 

 في نقل عمالء وكاالت الخدمات اإلنسانیة إلى برامج الوكاالت المنتظمة.

منتظمة ومجدولة تتضمن محطات توقف ثابتة وبدون انحراف. وعادةً ما تتمیز خدمة   خدمات النقل العابر التي تعمل فیھا المركبات على مسارات خدمة المسار الثابت:  
 المسار الثابت بجداول مطبوعة أو جداول زمنیة ومواقف حافالت مخّصصة یركب وینزل فیھا الركاب واستخدام مركبات نقل أكبر حجم. 

 فراد بطلب النقل منیسمح ھذا النوع من خدمات النقل العابر للركاب األخدمة تلبیة الطلب:  

یتطلب قانون األمریكیین ذوي اإلعاقة من وكاالت النقل العام التي تقدم الخدمة ذات المسار الثابت تقدیم  خدمة شبھ النقل التكمیلي وفقًا لقانون األمریكیین ذوي اإلعاقة: 
خدمة الحافالت أو السكك الحدیدیة ذات المسار الثابت بسبب اإلعاقة. وتحدد لوائح قانون خدمات "شبھ النقل التكمیلي" لألشخاص ذوي اإلعاقة الذین ال یمكنھم استخدام  

األدنى من خصائص الخدمة األمریكیین ذوي اإلعاقة على وجھ التحدید مجموعة من العمالء الذین یحق لھم الحصول على ھذه الخدمة كحق مدني. كما تحدد اللوائح الحد  
نون  عتبر ھذه الخدمة مكافئة للخدمة ذات المسار الثابت التي تھدف إلى تكملتھا. وبشكل عام، یجب توفیر خدمة شبھ النقل التكمیلي وفقًا لقاالتي یجب الوفاء بھا حتى تُ 

 المسار الثابت العادیة.   میل من مسار الحافلة أو محطة السكك الحدیدیة، في نفس الساعات واألیام، بما ال یزید عن ضعف تعرفة  4/ 3األمریكیین ذوي اإلعاقة في غضون  

شكل من خدمات شبھ النقل یتضمن مساعدة الركاب فیما بین المركبة وباب منزل الراكب أو وجھتھ األخرى. توفر الخدمة من الباب إلى  الخدمة من الباب إلى الباب:
اب حتى الباب"، التي یقدم فیھا السائق المساعدة فعلیًا داخل نقطة الباب مستوى أعلى من الخدمة من الرصیف إلى الرصیف، ولكنھا لیست متخصصة مثل الخدمة "من الب

 االنطالق أو الوجھة.  

تسمیة شائعة لخدمات شبھ النقل، تقوم فیھا مركبة النقل العابر بنقل الركاب وإنزالھم عند الرصیف أو الطریق الواقع أمام منزلھم أو   الخدمة من الرصیف إلى الرصیف: 
   الرصیف إلى الرصیف، ال یساعد السائق الراكب على طول السیر أو المشي إلى باب المنزل أو الوجھة األخرى.  وجھتھم. في الخدمة من
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 تُطابق شبكة المتطوعین طلبات النقل مع سائق متطوع یتم تعویضھ عادةً على أساس المیل، حیث یتصل األشخاص الذین یطلبون الخدمة بالشبكةشبكة المتطوعین:  
خاص الذین یحتاجون إلى األش  وتتصل الشبكة بالسائق وتحدد موعد الرحلة. وكثیًرا ما تُستخدم شبكات المتطوعین في المناطق الریفیة التي فیھا تندر الموارد وقد یعیش

 النقل في المناطق النائیة وال یُعد الشعور بالمجتمع أمًرا غیر شائع.  

ناطق  شبكة من الوكاالت الفیدرالیة والوالئیة والمحلیة (إدارة شؤون الشیخوخة األمریكیة، ووحدات الوالیات المعنیة بالشیخوخة، ووكاالت المالشبكة الوطنیة للشیخوخة:  
 لشؤون الشیخوخة) التي أنشأھا قانون األمریكیین المسنین.  

التقلیدیة ذات المسار الثابت ولكنھا أكثر تنظیًما من استخدام السیارات الخاصة. ویُعد شبھ النقل  أنواع نقل الركاب التي تُعد أكثر مرونة من وسائل النقل    شبھ النقل: 
تستخدم خدمات شبھ    مصطلًحا واسع النطاق یمكن استخدامھ لوصف أي وسیلة من وسائل النقل المشترك بخالف خدمات النقل الجماعي ذات المسار الثابت. وعادةً ما

ویُطلق مصطلح “خدمات    راكبًا) وتوفر خدمة الحجز المسبق وتلبیة الطلب إما من الرصیف إلى الرصیف أو من الباب إلى الباب.  25ا (أقل من  النقل مركبات أصغر حجمً 
القادرین على استخدام خدمة  غیر  شبھ النقل التكمیلیة وفقًا لقانون األمریكیین ذوي اإلعاقة” على خدمات شبھ النقل التي یتم توفیرھا الستیعاب الركاب ذوي اإلعاقة من  

 المسار الثابت والتي تفي باختبارات تكافؤ الخدمة المحددة. 

 ط

 طریق مخصص للحافالت فقط. ویُعرف أیًضا باسم "حارة الحافالت".  طریق الحافالت: 

 ف

في الساعة   1إلى المحطة    Aالحافالت التي تعمل على طول المسار  طول الفترة الزمنیة في محطة ما بین الحافالت التي تتبع نفس المسار. فإذا وصلت  فارق المسار:  
، وھكذا، فھناك فارق مسار بمقدار نصف ساعة. وعندما تكون فوارق المسار قصیرة، یُقال إن الخدمة تعمل بوتیرة عالیة. وإذا كانت فوارق  10:00و  9:30و  9:00

 المسار طویلة، فإن الخدمة تعمل بوتیرة منخفضة. 
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. وقد قضى ھذه القانون بإنشاء شبكة وطنیة من الوكاالت الفیدرالیة والوالئیة  1965قانون فیدرالي تم تمریره ألول مرة في عام  ):  OAAقانون األمریكیین المسنین ( 
منازلھم ومجتمعاتھم. وعمل القانون على إنشاء البنیة التحتیة لتنظیم الخدمات  والمحلیة لتخطیط وتقدیم الخدمات التي تمّكن كبار السن من الحفاظ على استقاللیتھم في  

 والفرص المجتمعیة وتنسیقھا وتوفیرھا لكبار السن من األمریكیین وأسرھم. 

اإلعاقة في مجاالت التوظیف  ، على تكافؤ الفرص لألشخاص ذوي  1990ینص ھذا القانون، الذي أقره الكونجرس في عام   ):ADAقانون األمریكیین ذوي اإلعاقة (
رفع لخدمات المسار الثابت  والنقل واالتصاالت والمرافق العامة. وبموجب قانون األمریكیین ذوي اإلعاقة، یلتزم معظم مقدمي خدمات النقل بشراء مركبات مجھزة بآلة  

خدماتھم التي تلبي الطلب. ویجب على مقدمي خدمات النقل العام أیًضا   الخاصة بھم ویجب علیھم ضمان إمكانیة وصول األشخاص ذوي اإلعاقة على مستوى النظام إلى
 إعاقتھم.  أن یُكملوا خدمات المسار الثابت الخاصة بھم بخدمات النقل العابر ألولئك األشخاص غیر القادرین على استخدام خدمة المسار الثابت بسبب

 م

نتیجة لقانون النقل اآلمن والخاضع للمساءلة والمرن والفعّال الذي تدیره جمعیة  2007تأسس في عام ):  NRCمركز الموارد الوطنیة لتنسیق نقل الخدمات اإلنسانیة (
من خالل اتفاقیة تعاونیة مع إدارة النقل العابر الفیدرالیة. ویتمثل الغرض األساسي من المركز في دعم الدول والمجتمعات في دمج ) CTAAالنقل المجتمعیة األمریكیة (

 نقل العام بشكل أفضل مع خدمات ومطالب شبكات الخدمات اإلنسانیة لدیھا. خدمات ال

مركز موارد ومساعدة فنیة یتم تمویلھ من جانب إدارة النقل العابر الفیدرالیة وتدیره شركة إیستر سیلز إنك، بالشراكة مع   ): NCSTالمركز الوطني لنقل كبار السن (
وجمعیة  ) NASUAلشؤون الشیخوخة. ویتمثل أعضاء الفریق اإلضافیون في الرابطة الوطنیة لوحدات الوالیات المعنیة بالشیخوخة (الرابطة الوطنیة لوكاالت المناطق 

 النقل المجتمعیة 
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األشخاص ذوي اإلعاقة) في المجتمع. وغالبًا ما تتطور مسارات  مسارات النقل العابر المصممة لتلبیة احتیاجات قطاع سوقي معین (مثل كبار السن أو    مسار الخدمة:
المنازل الجما التوقف في المجمعات السكنیة عالیة الكثافة أو  عیة ومناطق التسوق  الخدمة من نمط رحلة تلبي الطلب داخل المجتمع. وتشمل خصائص مسار الخدمة 

راكز كبار السن أو مواقع العمل المحمیة. وعادةً ما تقع محطات التوقف بالقرب من مدخل سھل الوصول  والمرافق الطبیة والوجھات الخاصة بالسكان المستھدفین مثل م
دي" الذي یغطي نفس المنطقة  لذوي االحتیاجات الخاصة في مبنًى ما بدالً من أن تكون في الشارع، وعادةً ما تكون أوقات الرحلة أطول منھا في المسار الثابت "التقلی

 دة الشخصیة. المركبات إلى أن تكون أصغر حجًما وسھلة الوصول من جانب األشخاص ذوي اإلعاقة، وعادةً ما یقدم السائقون مستوى عاٍل نسبیًا من المساع  العامة. وتمیل

الالمسارات والجداول الزمنیة المرنة:   المرنة اتجاه السیر ولكنھا تسمح باالنحراف أو تغییر المسار على طول  طریق الستیعاب طلبات الرحالت  تتبع خدمة المسار 
 المحددة. ومن أمثلة أنظمة المسار المرن االنحراف عن المسار واالنحراف عن النقطة.  

 خدمة مقدمة للركاب حتى باب محل اإلقامة و/أو الوجھة من جانب السائق أو ُمرافق وسیلة النقل.  المساعدة من الباب حتى الباب: 

لمرض أو اإلصابة أو العمر أو الخلل الخلقي أو أي عجز أو إعاقة دائمة أو مؤقتة أخرى، أن یستخدم بدون المرافق الخاصة مرافق أي شخص ال یستطیع، بسبب ا ُمعاق:
 وخدمات النقل العابر المحلیة بنفس كفاءة األشخاص غیر المصابین بذلك.  

 جوزات مسبقة.  موقع محّدد إلى موقع محدد آخر في وقت معین. وغالبًا ما تتطلب ھذه الخدمات ح

 ن 

مات  النقل لعمالء وكالة خدمات إنسانیة أو اجتماعیة معیّنة الذي یقتصر عادةً على غرض رحلة محدد. وغالبًا ما یتم تقدیم رحالت وكالة الخد نقل الخدمات اإلنسانیة:
 وكاالت الخدمات اإلنسانیة األخرى أو الخدمة العامة.اإلنسانیة بموجب عقد إلى وكالة خدمات إنسانیة ویمكن تقدیمھا حصریًا أو تقاسمھا مع 

خدمة النقل المقدمة لألفراد الذین لیسوا في حالة طوارئ ولكنھم یحتاجون إلى مساعدة أكثر مما یمكن لخدمة سیارة  ):  NEMTالنقل الطبي في غیر حاالت الطوارئ (
 الركاب على الكراسي المتحركة أو النقاالت أو الركاب من ذوي االحتیاجات الخاصة األخرى. األجرة تقدیمھ. ویتم تجھیز مقدمي الخدمات على وجھ الخصوص لنقل 
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كخدمة سریعة خدمة النقل العابر بالسكك الحدیدیة أو الحافالت التي تُعد منفصلة عن وسائل النقل األخرى على حرم طریق حصري. وغالبًا ما تعمل    النقل العابر السریع: 
 تنطوي على أقل عدد ممكن من محطات التوقف. 

 ـھ

تعرفة)،  أساس تحدید كیفیة فرض تعرفات الركوب. وتتمثل األنواع الشائعة لھیاكل تعرفة الركوب في المسافات (كلما طالت مسافة الرحلة، ارتفعت ال ھیكل تعرفة الركوب:  
تلبي الطلب أكثر من الرحالت  أو األساس الزمني (تعرفات أعلى على الرحالت التي تتم خالل الخدمة في ساعات الذروة) أو أساس الجودة (عادةً ما تكلف الرحالت التي  

مثال، غالبًا ما یتم فرض تعرفات  ذات المسار الثابت أو التعرفات الثابتة). قد یختلف ھیكل تعرفة الركوب أیًضا بناًء على عمر الراكب أو دخلھ أو إعاقتھ. فعلى سبیل ال
 ذوي الدخل المحدود واألشخاص ذوي اإلعاقة.  أقل على كبار السن واألطفال والشباب والمستفیدین من برنامج میدیكید واألشخاص

 و

وكاالت تابعة لحكومات الوالیات والحكومات اإلقلیمیة یقوم الحكام والھیئات التشریعیة للوالیة بتخصیصھا إلدارة وتنظیم  ):  SUAsوحدات الوالیات المعنیة بالشیخوخة (
ویُعد مصطلح "وحدة الوالیة    ھم وكذلك، في العدید من الوالیات، للبالغین ذوي اإلعاقات الجسدیة.وتصمیم والدفاع عن المزایا والبرامج والخدمات لكبار السن وأسر

مكتب أو قسم أو لجنة أو مجلس    المعنیة بالشیخوخة" مصطلًحا عاًما. ویختلف المسمى والتنظیم المحدد للوحدة الحكومیة من والیة إلى أخرى وقد یُطلق علیھ اسم إدارة أو
، قامت جمیع وحدات الوالیات المعنیة بالشیخوخة بإدارة  1965ات الجسدیة. ومنذ عام  أو جھاز إلدارة المسنین و/أو كبار السن و/أو الشیخوخة و/أو البالغین ذوي اإلعاق

في والیاتھا المعنیة. ومن خالل شبكة الوالیة التي تضم وكاالت المناطق المعنیة بالشیخوخة ومقدمي الخدمات، یتم تقدیم مجموعة من )  OAAقانون األمریكیین المسنین (
لك الرعایة المنزلیة والوجبات الجماعیة والمقدمة في المنزل ووسائل النقل والمعلومات والمساعدة والمناصرة لصالح المواطنین المسنین  الخدمات لكبار السن بما في ذ 

والخاصة األخرى على    العامةاألفراد. كما تضطلع وحدات الوالیات المعنیة بالشیخوخة بأدوار مھمة فیما یتعلق بالسیاسة والتخطیط والمناصرة لالستفادة من الصنادیق  
 المستوى الفیدرالي والوالئي والمحلي من أجل دعم برامج الشیخوخة. 

الوكالة الفیدرالیة التي تقوم على تمویل مجموعة متنوعة من وسائل النقل للخدمات اإلنسانیة من خالل إدارة    ): HHSوزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة األمریكیة (
 ستارت وبرنامج میدیكید وبرنامج الدعم المؤقت لألسر المحتاجة والبرامج الفیدرالیة األخرى.   شؤون الشیخوخة وبرنامج ھید 
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والنقل البحري    الوزارة الفیدرالیة المسؤولة عن تمویل وكفاءة وسالمة البنیة التحتیة للطرق السریعة والطیران والنقل العابر والمسارات  ):DOTوزارة النقل األمریكیة (
 في البالد. 

 مجموعة خدمات النقل في المجتمع، بما في ذلك المصادر العامة والخاصة، المتاحة لتلبیة احتیاجات التنقل لجمیع أعضاء المجتمع.وسائل النقل المجتمعیة: 

تشیر الوسیلة إلى شكل من أشكال النقل، مثل السیارات والنقل العابر والدراجة والمشي. ویشیر مصطلح مشترك بین    الوسیلة، مشترك بین الوسائل، متعدد الوسائل:
 الوسائل إلى الروابط بین الوسائل، ویشیر مصطلح متعدد الوسائل إلى توافر خیارات النقل داخل نظام أو ممر. 

لة عامة أو خاصة غیر ربحیة، تعیّنھا الوالیة لتلبیة احتیاجات ومخاوف جمیع األمریكیین من كبار السن  وكا):  Triple Aأو    AAAوكالة المنطقة لشؤون الشیخوخة (
قد تختلف األسماء المحددة لوكاالت المناطق المحلیة [تصنیف دائرة    -على المستویین اإلقلیمي والمحلي. ویُعد مصطلح "وكالة المنطقة لشؤون الشیخوخة" مصطلًحا عاًما  

)]. تتحمل وكاالت المناطق لشؤون الشیخوخة المسؤولیة بشكل أساسي عن منطقة جغرافیة تتمثل في مدینة أو مقاطعة واحدة أو  3(ج)(501ت الداخلیة للقسم  اإلیرادا
ة غیر ربحیة أو ھادفة للربح.  منطقة متعددة المقاطعات. ویمكن توصیف ھذه الوكاالت بأنھا مجلس تخطیط للمقاطعة أو المدینة أو المنطقة أو مجلس حكومات أو مؤسس

المناطق لشؤون الشیخوخة ثالث وظائف مھمة: وضع الخطط متعددة السنوات، وتوفیر المعلومات واإلحالة بشأن الخدمات وا المتاحة،  وتؤدي جمیع وكاالت  لبرامج 
 وتنسیق إدارة شؤون الشیخوخة والصنادیق األخرى التي تدعم مجال خدمتھا. 
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مبادرة صحة كبار السن في سان دییغو ھي مبادرة إقلیمیة تقودھا مقاطعة سان دییغو لتھیئة بیئة أفضل في مجتمعاتنا لألفراد 
ان دییغو إلى  ، انضم مجلس مشرفي مقاطعة س2016من جمیع األعمار كي یعیشوا حیاة صحیة وآمنة ومزدھرة. في عام  

للمجتمعات الصدیقة للمسنین وشبكة أمریكا الصدیقة للخرف، وأطلق مبادرة صحة كبار السن في سان دییغو   AARP®شبكة  
للتخطیط لفئة كبار السن التي یتزاید عددھا بسرعة في منطقتنا. وعند االنضمام إلى ھذه الشبكات، التزمت المقاطعة بعملیة 

حتیاجات والعمل مع السكان والمنظمات وأصحاب المصلحة اآلخرین في المجتمع لوضع خطة مدتھا خمس سنوات لتقییم اال
وتضمنت   2018عمل وتنفیذھا وتقییمھا. وتم وضع خطة العمل األصلیة لمبادرة صحة كبار السن في سان دییغو في عام  

اركة االجتماعیة والنقل. وفي الفترة بین  أھدافًا في مجاالت األنشطة الصدیقة للخرف ودعم الصحة والمجتمع واإلسكان والمش
، اجتمعت الفرق المتخصصة لمبادرة صحة كبار السن معًا لتوجیھ عملیة التنفیذ ومراقبة التقدم الُمحرز  2021و  2018عامي  

 في الخطة والمساعدة في أنشطة التقییم. 
 

إلیجاد مجتمع آمن وسھل الوصول لذوي االحتیاجات الخاصة وُمنصف یرتبط جیًدا بالموارد واألنشطة. وتم وضع  یجمع فریق النقل السكان وأخصائیي النقل من جمیع أنحاء المنطقة  
 ونّصھا كما یلي: 2018رؤیة فریق النقل في عام  

  
السائقین بما یضمن بقاء كبار السن على اتصال  "مجتمع صالح للعیش یتضمن وسائل نقل آمنة ومیسورة التكلفة وسھلة الوصول لذوي االحتیاجات الخاصة وموثوقة لغیر 

"  بمجتمعاتھم والخدمات التي یحتاجونھا واألشخاص الذین یھتمون بھم.
 

أطلقت    ، 2022لم یكتمل. وفي عام    في حین أن الدورة األصلیة لمبادرة صحة كبار السن في سان دییغو قد اكتملت، فإن العمل على جعل سان دییغو مجتمعًا أكثر صداقة للمسنین
األعمال  ) Age Well 2.0وستواصل النسخة الثانیة من مبادرة صحة كبار السن (. Age Well 2.0مقاطعة سان دییغو النسخة الثانیة من مبادرة صحة كبار السن في سان دییغو، 

 دخالت جدیدة من مجتمعنا، وزیادة االھتمام بالتنوع والمساواة والشمول.المجتمعیة المھمة لخطة العمل األصلیة، مع المواءمة مع إطار العمل المستقبلي لمجلس المشرفین، ودمج م

 www.livewellsd.org/agewellلمزیٍد من المعلومات حول مبادرة صحة كبار السن في سان دییغو، تفّضل بزیارة الموقع اإللكتروني 

صحة كبار السن في سان دییغو مبادرة 
)Age Well San Diego( 

http://www.livewellsd.org/agewell

