Di chuyển bằng xe-chuyên-chở-xe-lăn, theo nhu cầu!
Gọi cho những người điều vận của chúng tôi tại 503-865-4WAV
(865-4928) để yêu cầu được rước.
Mức giá cho-thuê tùy thuộc vào công ty
Thành Phố Portland tuân thủ tất cả các luật Nhân Quyền không phân biệt đối xử bao gồm Nhân
Quyền Khoản IV và ADA Khoản II. Để yêu cầu chuyển ngữ, phiên dịch, trợ giúp thực tiễn, thay đổi,
hoặc thêm thông tin, xin hãy liên lạc với PBOT tại số 503-823-5185, hoặc sử dụng TTY của Thành
Phố 503‐823‐6868, hoặc Oregon Relay Service: 711.

Quý vị có thể tin cậy vào di chuyển bằng xe-chuyên-chở-xe-lăn cho-thuê.
Những người với các thiết bị hổ trợ chức năng thường chờ đợi một số lượng thời gian không cân
xứng cho một chuyến đi, nói chung nếu có xe sẵn. Để giải quyết vấn đề này, Sở Vận Tải Portland
(Portland Bureau of Transportation (PBOT)) đã phát triển PDX WAV, một chương trình mới mà
làm cho xe-chuyên-chở-xe-lăn cho-thuê đáng tin cậy, an toàn có thể tiếp cận dễ dàng hơn cho
người xử dụng thiết bị hổ trợ chức năng.
Gọi cho những người điều vận của chúng tôi tại 503-865-4WAV (865-4928) để yêu cầu được rước.
Họ sẽ xác định vị trí xe-chuyên-chở-xe-lăn cho-thuê gần nhất và gửi đến rước quý vị. Khi tài xế
đến, họ sẽ giúp quý vị vào xe và đảm bảo rằng quý vị được cài an toàn trước khi đưa quý vị đến nơi
mà quý vị muốn. Mức giá cho-thuê tùy thuộc vào công ty.
Kiểm tra tất cả các dịch vụ PDX WAV cung cấp:
Những tài xế xe-chuyên-chở-xe-lăn cho-thuê (WAV) tương ứng với thành phố, theo sự tuỳ ý
xử dụng của quý vị. Gọi cho những người điều vận 24-giờ một ngày để đặt chuyến xe có sẳn kế
tiếp từ tất cả những công ty cho-thuê tham gia. Hay, yêu cầu một công ty hay một tài xế mà
quý vị ưng ý từ chuyến trước.
Các tài xế an toàn, đáng tôn trọng. Tất cả các tài xế và các công ty phải đạt tiêu chuẩn hành
nghề và được huấn luyện an toàn.
Chương trình đáp ứng thích đáng. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm những phương cách để nâng
cao phục vụ cho các hành khách dùng các thiết bị hổ trợ chức năng. Xin gởi góp ý cho chúng
tôi để giúp chúng tôi nâng cao sự cung cấp, sự hài lòng và chất lượng phục vụ.

Gởi góp ý:

pdxwav@portlandoregon.gov

Tìm hiểu thêm trên mạng: www.pdxwav.com

