Thành Phố Fountain Valley
Chương trình 2$TAXI ĐƯA ĐÓN cho người Cao niên

Hướng dẫn Chương trình
· Chương trình này dành riêng cho cư dân của Fountain
Valley, từ 60 tuổi trở lên. Xin trình thẻ căn cước có ảnh
với tuổi tác và địa chỉ khi đăng ký.
· Quí vị cần đăng ký để tham gia chương trình và ký các giấy
tờ cần thiết.
· Mỗi lần lên xe, quí vị sẽ phải trả một khoản phí là $2. (Chi
phí đi & về từ một địa điểm là $6.)
· Xe lăn hay gậy cầm tay sẽ được tài xế mang vào sắp xếp
cẩn thận trong xe.
· Nếu có người chăm sóc đi theo cùng thì quí vị hãy thông
báo cho công ty taxi California Yellow Cab khi đặt lịch
hẹn.
· Người chăm sóc phải đăng ký và ký các giấy tờ cần thiết.
Họ sẽ được đi miễn phí.
· Nếu có thú vật chăm sóc đặc biệt đi theo cùng quí vị, xin
hãy báo trước khi đặt lịch hẹn
· Quí vị phải tự mang đồ đạc v.v… của mình vì tài xế không
thể rời tay lái để giúp quí vị.

· Để cung cấp dịch vụ tốt nhất, quí vị cần phải đặt chỗ buổi
trưa ngày hôm trước. Và để đảm bảo việc đưa đón đúng
giờ, bạn cần cho biết rõ ngày giờ để taxi đón bạn. Nếu chờ
đến phút chót mới gọi xe thì bạn sẽ phải chờ lâu.
· Xin quí vị chuẩn bị sẵn sàng lên xe theo đúng lịch hẹn và
xin hãy tuân theo hướng dẫn của tài xế.
· Không được ăn uống và hút thuốc trong xe.
· Chương trình này không nhận đưa đón bệnh nhân ngoại trú
phẫu thuật xuất viện.
Hướng dẫn về việc điểm ngừng thứ hai
· Tại bất kỳ điểm ngừng bổ sung nào, tài xế cũng sẽ không
chờ quí vị quá 10 phút.
· Các điểm ngừng bổ sung không được quá 1 dặm cách xa lộ
trình của chuyến đi.
· Cần báo trước các điểm ngừng bổ sung khi đặt lịch hẹn xe.
· Quí vị sẽ trả thêm $3 cho mỗi điểm ngừng bổ sung.
· Nếu cần ghé nhiều hơn 2 điểm ngừng, mất hơn 10 phút và
ở ngoài 1 dặm của tuyến đường thì quí vị cần sắp xếp trước
với công ty taxi khi đặt lịch hẹn xe.
Chương trình hằng tuần

· Phương tiện vận chuyển này nhằm giúp bạn khi cần đi mua
sắm, đến các cuộc hẹn y tế không khẩn cấp, lo các công
việc lặt vặt trong Fountain Valley, và không quá 1 dặm
ngoài giới hạn của Fountain Valley, (7) bảy ngày một
tuần, từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối.
· Dịch vụ vận chuyển sẽ được cung cấp cho chương trình đến
ăn trưa tại Trung tâm Người Cao niên & Cộng đồng vào
mỗi thứ Ba và thứ Năm.
Trường hợp quí vị vắng mặt
· Tài xế sẽ liên lạc với quí vị qua điện thoại và đợi 10 phút
khi đến đón quí vị theo lịch hẹn mà không thấy quí vị. Sau
10 phút đó nếu không thấy quí vị xuất hiện thì tài xế sẽ
thông báo cho công ty taxi.
· Người quản lý chương trình sẽ ghi việc vắng mặt của quí vị
vào hồ sơ.
· Nếu vắng mặt lần thứ nhì thì người quản lý chương trình sẽ
gọi điện thoại và gửi thư để nhắc quí vị về các qui tắc của
chương trình.
· Nếu vắng mặt lần thứ ba thì quí vị sẽ bị rút tên ra khỏi
chương trình và dịch vụ này sẽ tự động chấm dứt.
· Nếu quí vị có thắc mắc hoặc gặp vấn đề gì với dịch vụ vận
chuyển của mình, xin vui lòng gọi cho Trung tâm Người

Cao niên & Cộng đồng của Fountain Valley theo số 714593-4446
· Nói tiếng Việt xin gọi vào sáng Thứ Ba từ 9:00 giờ đến
12:00 trưa
Dịch vụ vận chuyển được cung cấp bởi
CALIFORNIA YELLOW CAB
Dịch vụ vận chuyển được tài trợ bởi
OCTA
MEMORIAL CARE Orange Coast Medical Center

Founders Village Senior & Community Center
17967 Bushard St, FV, CA 92708.
Phone (714) 593-4446

