Farsi

رزور کردن تاکسی FPA
در صورتی که به دلیل بیماریتان و یا دالیل دیگری نمیتوانید خودتان را با
وسائل حمل و نقل عمومی شهری یا بین شهری به بخشهای بهداشتی و پزشکی مانند
بیمارستان و یا یک مرکز بهداشت برسانید میتوانید یک تاکسی  FPAرزرو کنید .در
ّت) شما را مجبور به استفاده
ّت سالمتی شما (مثل بیماری یا معلولی
صورتی که وضعی
از تاکسی های  FPAمی کند باید از طرف مراکز بهداشتی و درمانی گواهی داشته
باشید.
سفارش تاکسی
 برای رزرو کردن یک تاکسی  FPAباید به شماره تلفن  0600399411زنک بزنید.
( هزینۀ این تماس تلفنی  1.49یورو  +هزینۀ معمول مکالمه می باشد).
 در صورت ممکن تاکسی را روز قبل از روز مالقات خود و قبل از ساعت 14:00
انجام دهید.
 زمانی که به مرکز رزرواسیون زنگ می زنید باید اطالعات زیر را بدهید:
 oنام
 oشمارۀ شناسائی
 oآدرسی که باید تاکسی شما را بر دارد
 oمقصد ( مثالً مرکز بهداشت یا بیمارستان)
 oساعتی که باید در بخش پزشکی حاضر باشید ( بهتر است کمی زودتر از
ساعت مالقاتتان در محل باشید تا به موقع بخش مربوطه را پیدا
کنید).
 oوسائل کمکی احتمالی که باید با خودتان همراه داشته باشید ( .مثل
صندلی چرخدار)
ّالعات در مورد همراه احتمالی ( در صورتی که شرایط شما ایجاب می
 oاط
کند می توانید یک همراه هم با خود بیاورید).
 oشماره تلفنی که بتوانیم در مورد رفت و آمدتان با شما تماس بگیریم.
ّل
 اگر می دانید که چه زمانی کارتان تمام میشود می توانید از همان او
رفت و برگشت را با هم رزرو کنید.
 باید برای گرفتن تاکسی  FPAدلیل کافی داشته باشید ،مثالً اینکه نمیتوانید
با اتوبوس به آنجا بروید.
 در زمان رزرو کردن میتوانید بپرسید که کدام اتومبیل برایتان فرستاده
خواهد شد.

در تاکسی
 باید در تاکسی کارت  FPAخود را نشان دهید.
ّل شوید ( 50
 شما باید به ازای هر سفر مبلغ  25از هزینه را خودتان متقب
یورو برای رفت و برگشت)



گاهی ممکن است که در تاکسی سفارشی شما افراد دیگری هم باشند چون تاکسی
 FPAدر صورت ممکن چند سفر را با هم منطبق می کند.

در صورتی که تغییراتی در برنامۀ سفری که رزرو کرده اید ایجاد شد و یا این
که دیگر نیازی به تاکسی نداشتید باید هر چه زودتر به مرکز سفارش تاکسی زنگ
بزنید و اطالع بدهید .در صورتی که تاکسی را لغو نکرده باشید شرکتهای تاکسیرانی
می توانند هزینۀ سفر را از شما بگیرند.

سقفِ هزینۀ خود شما برای تاکسی در سال  300یورو می باشد .زمانی که این مبلغ
ّه سال داده می شود.
از  300یورو گذشت به شما  frikortیا کارت رایگان برای بقی
شما باید برای سفر های رایگان کارت رایگان یا  frikortخود را به راننده نشان
دهید.

