Departamento de Serviços Humanos de Rhode Island
COMO OBTER UM PASSE MENSAL DE AUTOCARRO RIPTA

Os indivíduos elegíveis para o Programa Works de Rhode Island (Programa de Assistência
Financeira) são elegíveis para um passe mensal de autocarro RIPTA (Autoridade de Trânsito Público
de Rhode Island) gratuito. Esperamos que este passe de autocarro forneça a si e à sua família o
transporte necessário para atender os requisites do seu plano de trabalho. Você pode obter o seu
passe de autocarro através da Gestão de Transporte Médico (MTM – Medical Transportation
Management).
Veja como conseguir o seu passe de autocarro:

•

Ligue para a MTM através do número 1-855-330-9131 e informe que você está no
Programa Works de Rhode Island (RI).

•

A MTM irá verificar a sua qualificação para o Works de RI e enviará o seu passe de autocarro
dentro de 3 a 5 dias, após ter solicitado.

•

Você pode ligar para o seu passe de autocarro no dia 25 do mês ou após para o mês seguinte.
Por exemplo, chamadas para passes de autocarro de julho, podem ser feitas a partir de 25 de junho.

•

Sempre que possível, de modo a evitar atrasos, ligue antes do 1.º dia do mês.

•

O seu passe de autocarro é válido por 1 mês, de cada vez. Deve ligar a cada mês para obter um
novo passe de autocarro.

•

Cada membro da sua família é elegível para um passe de autocarro, se necessário. Crianças
menores de 5 anos de idade podem viajar gratuitamente.

•

Se estiver no Medicaid, bem como no Programa Works de RI e não puder apanhar o autocarro por
motivos médicos ou porque a sua consulta médica ou a sua casa não está perto de uma paragem de
autocarro, você pode pedir ajuda para chegar à sua consulta médica.

Por favor, lembre-se que, de acordo com a Lei Estatal de RI, se você receber um passe de
autocarro do Estado, não poderá vender ou dar a alguém esse passe.
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