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 DFTA My Rideطلب 

لن يتم النظر   .STARSإن تقديم هذا الطلب يعطي موافقةً على إدخال معلوماتك في قاعدة بيانات عمالء إدارة للمسنين   مالحظة مهمة:

  في الطلبات غير المكتملة.

 معلومات تحديد الهوية المطلوبة )اكتب بوضوح رجاًء(

   

 األول االسم   اسم العائلة 
   

   

 الخلوي   ☐العمل   ☐المنزل ☐رقم بديل    الخلوي  ☐العمل  ☐المنزل  ☐رقم الهاتف 
    

            

  تاريخ الميالد    البريد اإللكتروني 

 مكان سكنك 

   

 الوحدة   عنوان الشارع 
   

   

 الرمز البريدي  المدينة او الحي 

   Bronx  ☐ Queens ☐ Bronx ☐  )اختر واحدة( المنطقة اإلدارية 

 نفس العنوان أعاله  ☐ أين يصلك البريد 

    

  الوحدة   صندوق البريد عنوان الشارع أو رقم
     

     

 الرمز البريدي   الوالية   المدينة
 

 
 

 
  

    

    لعناية:

 اسم العائلة   االسم األول  



 

 4من   2صفحة 

 

 الديموغرافية المعلومات 

 الجنس 

  غير ذلك: ☐  ذكر  ☐  أنثى ☐ 

 العرقية 

 آسيوي  ☐ أمريكي أصلي/من سكان أالسكا األصليين  ☐

 من سكان هاواي األصليين/غير ذلك من سكان جزر المحيط الهادئ ☐  أسود / أمريكي من أصل أفريقي ☐

 أرفض اإلجابة  ☐    أبيض/قوقازي  ☐

 غير ذلك:  ☐   أكثر من العرقيات أو  2 ☐ 

 اإلثنية 

 ليس من أصول إسبانية أو من دول أمريكا الالتينية  ☐ من أصول إسبانية/من دول أمريكا الالتينية  ☐

 اللغة الرئيسية

       الفرنسية ☐ الصينية ☐ البنغالية  ☐ اإلنجليزية  ☐

  الكورية   ☐ اإليطالية  ☐ اليونانية ☐ الكريولية  ☐

 التاغالوغية  ☐ اإلسبانية  ☐ الروسية  ☐ البولندية  ☐

  غير ذلك: ☐ (ASLلغة اإلشارة األمريكية ) ☐ 
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 السفر

 )ضع عالمة أمام كل ما ينطبق عليك(  كيف كنت تتنقل خالل السنة الماضية؟

 قيادة )ذاتية(  ☐  ( MTAقطار )  ☐  ( MTAحافلة )  ☐

 قطار نقل الركاب  ☐ Access-A-Ride ☐ خدمة سيارات/سيارات أجرة  ☐

ً  ☐   سيارة إخالء  ☐  بالسيارة مع أحد أفراد العائلة أو األصدقاء   ☐  مشيا

  غير ذلك: ☐

 )ضع عالمة أمام كل ما ينطبق عليك(  منزلك؟هل تستخدم أي من أدوات المساعدة التالية أو حيوانات الخدمة عندما تتنقل خارج 

   حيوان خدمة  ☐   ال  ☐

  كرسي متحرك )بمحرك(  ☐ كرسي متحرك )يدوي(   ☐

 عصا للدعم  ☐  عكازات  ☐

    دعامات ☐  مشاية  ☐

    سكوتر  ☐ أطراف اصطناعية  ☐

  أسطوانة أكسجين  ☐  جهاز تنفس  ☐

  غير ذلك: ☐ 

 ( أو  أحد أفراد األسرة/األصدقاء للمساعدة؟ PCAتتنقل حالياً بوجود مساعد رعاية شخصية ) هل 

 ال  ☐ نعم ☐

 عاماً؟  21هل تتنقل حالياً بوجود أبناء/أحفاد أصغر سناً من 

 إذا كانت اإلجابة نعم، فكم عددهم؟  ال  ☐ نعم ☐
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 اإلعاقة 

 هل تعاني من إعاقة؟ 

 ال  ☐ نعم، دائمة  ☐ نعم، مؤقتة  ☐

 إذا كانت اإلجابة نعم، اختر كل ما ينطبق ووضح اإلعاقة المحددة: 

  بصرية: ☐

  عقلية/تطورية: ☐

  تعلمية: ☐

  سمعية: ☐

  حركية: ☐

  صحة عقلية: ☐

 توثيق األهلية 

 واإلعاقة )إذا كان ذلك ينطبق( خالل فترة التقديم إلتمام عملية التسجيل.في حال وقع عليهم االختيار، يجب تقديم إثبات العمر والعنوان  

 يمكن العثور على قائمة مفصلة بالوثائق المقبولة في تعليمات تقديم الطلب. 
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