िच�कत्सक कहाँ जानको लािग मैले
कसरी क्याब पाउन सक्छु ?
यातायातको समय िनधार्रण गनर्
वा आफ्नो क्याबको �बन्ध बारे पुि�
गनर् यातायात एकाइलाई
614-233-2381 मा फोन गनुह
र् ोस् ।
तपा�को िच�कत्सकसँगको एपोइन्टमेन्ट
भन्दा 24 घण्टा वा एक कायार्लय �दन
अगािड अनुरोध गनुर्पछर् ।

िच�कत्सक कहाँबाट
म कसरी घर
फकर् न सक्छु ?
क्याब �ाइभरले तपा�लाई घर
फकर् न वा अक� िच�कत्सक�य
एपोइन्टमेन्टमा जानको लािग तयार
भएपिछ �योग �ने �फत� िस्लप �दनेछन् ।
तपा� हाल भएको स्थानबाट जान तयार
�नु भएपिछ क्याबलाई बोलाउन �फत�
िस्लपमा भएको नम्बरमा फोन गनुह
र् ोस् ।

य�द मलाई काउन्टीको
कायार्लय समय प�ात वा
स�ाहान्तह�मा क्याब
आवश्यक परे मा के गन� ?

म कित बेला तयार भएर
ब�ुपछर् ?

तपा� क्याबको लािग आफ्नो
एपोइन्टमेन्टको समय भन्दा एक घण्टा
अगािड तयार भएर ब�ुपछर् ।
(क्याब तपा�को एपोइन्टमेन्टको समय भन्दा
अगािड एक घण्टा िभ�मा कु नैपिन समय
आउन सक्छ ।)

य�द क्याब नआएमा
के गन� ?
मौसमको अवस्था तथा अन्य कारक
तत्वह�ले तपा�को क्याब आउने समयलाई
�भािवत गनर् सक्छन् । य�द क्याब तपा�को
एपोइन्टमेन्ट भन्दा 30 िमनट अगािड सम्म
नआएमा यातायात एकाइलाई 614-2332381 मा फोन गनुर्होस् जसबाट हामीले
तपा�लाई लैजानको लािग क्याब बाटोमा
आउँ दै छ भनेर सुिनि�त गनर् सक� ।

क्याब कम्पनीलाई िसध� फोन नगनुह
र् ोस् !

हामीसँग तपा�को यातायात बारेमा पुि� गनर्
िवशेष कायर्िविधह� छन् ।

य�द तपा�लाई काउन्टीको कायार्लय
समय प�ात क्याब सेवा आवश्यक
परेमा अगािड नै यातायात एकाइलाई सम्पकर्
गनुर्होस् ।

य�द मैले क्याबलाई र�
गनुप
र् न� वा मेरो क्याबको
�बन्धमा के ही प�रवतर्न
गनुप
र् न� नै भएमा के गन� ?
य�द तपा�ले आफ्नी िनधार्�रत क्याब
यातायातलाई र� गनुर्पन� वा समय, िमित
वा स्थान जस्ता कु नै जानकारी प�रवतर्न
गनुर्पन� नै भएमा तपा�ले FCDJFS मा
रहेको यातायात एकाइमा फोन गरेर यी
प�रवतर्नह�को बारे मा जानकारी �दनुपछर् ।
क्याब यातायात �दायकलाई हामीले
िनद�शन गरे को ठाउँ मा मा� तपा�लाई
लैजान अनुमित �न्छ ।

मैले LEAP लाई कसरी

म कित बेला तयार भएर

�बन्ध गनर् सक्छु ?

ब�ुपछर् ?

तपा�को LEAP के स म्यानेजरले
तपा�को समयतािलका यातायात एकाइमा
पठाउनुपन� �न्छ । यसमा तपा�लाई िलन
आउनुपन� ठे गाना, �दन र समय समावेश
ग�रएको �नेछ ।

य�द क्याब नआएमा
के गन� ?
मौसमको अवस्था तथा अन्य कारक
तत्वह�ले तपा�को क्याब आउने
समयलाई �भािवत गनर् सक्छन् । य�द क्याब
तपा�को िनधार्�रत िलन आउने समय प�ात
30 िमनट सम्म नआएमा यातायात एकाइलाई
614-233-2381 मा फोन गनुर्होस् जसले
गदार् हामीले तपा�लाई लैजानको लािग क्याब
बाटोमा आउँ दै छ भनेर सुिनि�त गनर् सक� ।
तपा�ले क्याब कम्पनीलाई एजेन्सीको
कायार्लय समय अगािड मा� िसध� फोन गनर्
स�ु �न्छ ।

तपा� क्याबको लािग आफ्नो
एपोइन्टमेन्टको समय भन्दा एक घण्टा
भन्दा अगािड तयार भएर ब�ुपछर् ।
(क्याब तपा�को एपोइन्टमेन्टको समय भन्दा
अगािड एक घण्टा िभ�मा कु नैपिन समय
आउन सक्छ ।)

घर फकर् नको लािग मैले
कसरी क्याबलाई
बोलाउन सक्छु ?
क्याब
�ाइभरले
तपा�लाई
िव�ालयबाट घर फकर् नको लािग तयार
भएपिछ �योग �ने �फत� िस्लप �दनेछन् ।
य�द तपा�लाई िलन आउने समय पूव-र्
िनधार्�रत छैन भने तपा� िव�ालयबाट फकर् न
तयार �नु भएपिछ क्याबलाई बोलाउन �फत�
िस्लपमा भएको नम्बरमा फोन गनुह
र् ोस् ।

य�द मैले क्याबलाई र�
गनुप
र् न� नै भएमा के गन� ?

आफ्नो यातायातको साधन र� गनर्
एजेन्सीको कायार्लय समय िभ� यातायात
एकाइलाई 614-233-2381 मा फोन
गनुह
र् ोस् । तपा�ले क्याब कम्पनीलाई
एजेन्सीको कायार्लय समय भन्दा अगािड
मा� िसध� फोन गनर् स�ु �न्छ ।

मेरो समयतािलकामा
प�रवतर्न भएमा के गन� ?
य�द तपा�ले आफ्नी िनधार्�रत क्याब
यातायातको सम्बन्धमा समय,
िमित वा स्थान जस्ता कु नै जानकारी
प�रवतर्न गनुर्पन� नै भएमा यी प�रवतर्नह�
बारेमा आफ्नो LEAP के स म्यानेजरलाई
जानकारी गराउनुहोस् । क्याब यातायात
�दायकलाई हामीले ितनीह�लाई िनद�शन
गरेको ठाउँ मा मा� तपा�लाई लैजान अनुमित
�न्छ । ितनीह�लाई तपा�को क्याबको
या�ाको सम्बन्धमा हामीले ितनीह�लाई
�दएको िनद�शन प�रवतर्न गन� अनुमित �ँदन
ै ।

मैले िच�कत्सक�य
एपोइन्टमेन्ट ह�को
लािग बस पासह� कसरी
�ा� गनर् सक्छु ?
तपा�लाई आवश्यक पन� बस
पासह� तपा�लाई प�ाचार�ारा पठाउनको
लािग यातायात एकाइलाई 614-233-2381
मा फोन गनुह
र् ोस् । तपा�को िच�कत्सकसँगको
एपोइन्टमेन्ट भन्दा 10 कायार्लय �दन अगािड

मलाई कितवटा
पासह� आवश्यक

के मेरो ब�ाह�लाई
बस पास

पछर् ?

आवश्यक पछर् ?

हरेक बस पासले COTA बसह�मा
एउटा एक �दन भ�र या�ा गनर् स�कन्छ । एकै
�दनमा तपा�को जितवटा एपोइन्टमेन्ट ह�
भएपिन तपा�ले पूरै �दन बसमा या�ा गनर्को

7 वषर् भन्दा कम उमेरका ब�ाह�
COTA मा िन:शुल्क या�ा गनर् पाउँ छन् । 712 वषर्का ब�ाह� घटाइएको दरमा युथ
पासको लािग योग्य �न्छन् ।

लािग एउटा पास �योग गनर् स�ु �न्छ ।

योग्य या�ुह� मध्ये यी उमेर समूहह�मा
कोिह पन� भएमा हामीलाई जानकारी

अनुरोध गनुर्पछर् ।

गराउनुहोस् |

मेरो बस पासह� नआएमा
के गन� ?
य�द तपा�को िनधार्�रत एपोइन्टमेन्ट
भन्दा पाँच �दन अगािड सम्म पासह�
नआएमा यातायात एकाइलाई 614233-2381 मा फोन गनुह
र् ोस् र उनीह�लाई
तपा�ले अनुरोध गनुर्भएको पासह� अझ�
आइनपुगेको भनेर जानकारी गराउनुहोस् ।
हामीले तपा�को हालको ठे गाना ठीक छ �क
छैन भनेर सुिनि�त गरे र तपा�ले अनुरोध
गनुर्भएको पासह� पुन: पठाउन �यास गन�छ� ।
य�द तपा�को प�ाचार गन� ठे गाना प�रवतर्न
भएमा हामीलाई तत्काल जानकारी
गराउनुहोस् !

िच�कत्सक कहाँ जानको लािग
मैले कसरी क्याब पाउन सक्छु ?
यातायातको समय िनधार्रण गनर् वा
आफ्नो क्याबको �बन्ध बारे पुि� गनर्
यातायात एकाइलाई 614-2332381 मा फोन गनुह
र् ोस् ।
तपा�को िच�कत्सकसँगको एपोइन्टमेन्ट
भन्दा 24 घण्टा वा एक कायार्लय �दन
अगािड अनुरोध गनुर्पछर् ।

म कित बेला तयार भएर
ब�ुपछर् ?

य�द मलाई काउन्टीको
कायार्लय समय प�ात वा
स�ाहान्तह�मा क्याब
आवश्यक परे मा के गन� ?

तपा� क्याबको लािग आफ्नो
एपोइन्टमेन्टको समय भन्दा एक
घण्टा अगािड तयार भएर ब�ुपछर् ।
(क्याब तपा�को एपोइन्टमेन्टको समय भन्दा
अगािड एक घण्टा िभ�मा कु नैपिन समय

य�द
तपा�लाई
काउन्टीको
कायार्लय समय प�ात क्याब सेवा आवश्यक
परेमा अगािड नै यातायात एकाइलाई सम्पकर्
गनुर्होस् ।

आउन सक्छ ।)

िच�कत्सक कहाँबाट
म कसरी घर
फकर् न सक्छु ?
क्याब �ाइभरले तपा�लाई घर
फकर् न
वा
अक�
िच�कत्सक�य
एपोइन्टमेन्टमा जानको लािग तयार
भएपिछ �योग �ने �फत� िस्लप �दनेछन् ।
तपा� हाल भएको स्थानबाट जान तयार
�नु भएपिछ क्याबलाई बोलाउन �फत�
िस्लपमा भएको नम्बरमा फोन गनुह
र् ोस् ।

य�द मैले क्याबलाई र�
गनुप
र् न� वा मेरो क्याबको
�बन्धमा के ही प�रवतर्न
गनुप
र् न� नै भएमा के गन� ?

य�द क्याब नआएमा
के गन� ?
मौसमको अवस्था तथा अन्य कारक
तत्वह�ले तपा�को क्याब आउने
समयलाई �भािवत गनर् सक्छन् । य�द क्याब
तपा�को एपोइन्टमेन्ट भन्दा 30 िमनट अगािड
सम्म नआएमा यातायात एकाइलाई 614-2332381 मा फोन गनुर्होस् जसबाट हामीले
तपा�लाई लैजानको लािग क्याब बाटोमा आउँ दै
छ भनेर सुिनि�त गनर् सक� ।

क्याब कम्पनीलाई िसध� फोन नगनुह
र् ोस् !

हामीसँग तपा�को यातायात बारेमा पुि� गनर्
िवशेष कायर्िविधह� छन् ।

य�द तपा�ले आफ्नी िनधार्�रत
क्याब यातायातलाई र� गनुर्पन� वा समय, िमित
वा स्थान जस्ता कु नै जानकारी प�रवतर्न गनुर्पन�
नै भएमा तपा�ले FCDJFS मा रहेको
यातायात
एकाइमा
फोन
गरेर
यी
प�रवतर्नह�को बारे मा जानकारी �दनुपछर् ।
क्याब यातायात �दायकलाई हामीले िनद�शन
गरेको ठाउँ मा मा� तपा�लाई लैजान अनुमित
�न्छ ।

िच�कत्सक कहाँ जानको
लािग मैले कसरी क्याब
पाउन सक्छु ?
यातायातको समय िनधार्रण गनर् वा
आफ्नो क्याबको �बन्ध बारे पुि�
at 233-2381
एकाइलाई 614गनर् यातायात
233-2381 मा फोन गनुर्होस् ।
तपा�को िच�कत्सकसँगको एपोइन्टमेन्ट
भन्दा 24 घण्टा वा एक कायार्लय �दन
अगािड अनुरोध गनुर्पछर् ।

िच�कत्सक कहाँबाट
म कसरी घर फकर् न
सक्छु ?
क्याब �ाइभरले तपा�लाई घर
फकर् न
वा
अक�
िच�कत्सक�य
एपोइन्टमेन्टमा जानको लािग तयार
भएपिछ �योग �ने �फत� िस्लप �दनेछन् ।
तपा� हाल भएको स्थानबाट जान तयार
�नु भएपिछ क्याबलाई बोलाउन �फत�
िस्लपमा भएको नम्बरमा फोन गनुह
र् ोस् ।

य�द मलाई काउन्टीको
कायार्लय समय प�ात
वा स�ाहान्तह�मा
क्याब आवश्यक परे मा
के गन� ?

म कित बेला तयार भएर
ब�ुपछर् ?

तपा� क्याबको लािग आफ्नो
एपोइन्टमेन्टको समय भन्दा एक
घण्टा अगािड तयार भएर ब�ुपछर् ।
(क्याब तपा�को एपोइन्टमेन्टको समय भन्दा
अगािड एक घण्टा िभ�मा कु नैपिन समय
आउन सक्छ ।)

य�द तपा�लाई काउन्टीको कायार्लय
समय प�ात क्याब सेवा आवश्यक
परेमा अगािड नै यातायात एकाइलाई
सम्पकर् गनुर्होस् ।

य�द मैले क्याबलाई र�
गनुप
र् न� वा मेरो क्याबको
�बन्धमा के ही प�रवतर्न
गनुप
र् न� नै भएमा के गन� ?

य�द क्याब नआएमा
के गन� ?
मौसमको अवस्था तथा अन्य कारक
तत्वह�ले तपा�को क्याब आउने
समयलाई �भािवत गनर् सक्छन् । य�द क्याब
तपा�को एपोइन्टमेन्ट भन्दा 30 िमनट अगािड
सम्म नआएमा यातायात एकाइलाई 614-2332381 मा फोन गनुह
र् ोस् जसबाट हामीले
तपा�लाई लैजानको लािग क्याब बाटोमा आउँ दै
छ भनेर सुिनि�त गनर् सक� ।

य�द तपा�ले आफ्नी िनधार्�रत क्याब
यातायातलाई र� गनुर्पन� वा समय, िमित वा
स्थान जस्ता कु नै जानकारी प�रवतर्न गनुर्पन�
नै भएमा तपा�ले FCDJFS मा रहेको
यातायात एकाइमा फोन गरेर यी

हामीसँग तपा�को यातायात बारेमा पुि� गनर्

प�रवतर्नह�को बारे मा जानकारी �दनुपछर् ।
क्याब यातायात �दायकलाई हामीले िनद�शन
गरेको ठाउँ मा मा� तपा�लाई लैजान अनुमित

िवशेष कायर्िविधह� छन् ।

�न्छ ।

क्याब कम्पनीलाई िसध� फोन नगनुह
र् ोस् !

