مرحبًا بكم يا طالب مدارس دايتون العامة! اسمي أنتوني جرين ،وأنا طالب في مركز بونيتز للتكنولوجيا المهنية .اليوم ،سأساعدكم على
اختصارا بـ  ،RTAمن أجل النقل المدرسي.
التعرف على كيفية استخدام وسائل هيئة النقل اإلقليمية في دايتون الكبرى ،والمعروفة
ً
سيغطي هذا الفيديو كل ما تحتاجون إلى معرفته ،بدايةً من إيجاد خط سير ثم ركوب الحافلة وحتى الوصول بأمان إلى وجهتكم ،لبدء
استخدام وسائل هيئة النقل اإلقليمية من اليوم.
لنبدأ اآلن!

إيجاد خط سير
ثمة العديد من الطرق المختلفة للعثور على خط سير يوصلكم إلى المدرسة ويُرجعكم منها ،أو يوصلكم إلى أي مكان آخر.
في حالة استخدام الهاتف ،ابحثوا عن تطبيق خرائط  Googleأو  Appleواكتبوا وجهتكم .غيّروا وضع التنقل إلى وضع ركوب
الحافلة ،وهو ما يمكن تحديده بالنقر فوق أيقونة الحافلة .عند هذه المرحلة ،سيعرض الهاتف خط سيركم ابتدا ًء من نقطة المشي وصوالً
إلى محطة الحافالت وركوب الحافلة والنزول منها والمشي ثانيةً إلى وجهتكم النهائية.
يمكن أن تتم العملية نفسها من جهاز حاسوب مكتبي .ما عليكم سوى االنتقال إلى خرائط  Googleوكتابة وجهتكم وتغيير وضع التنقل
إلى وضع ركوب الحافلة واستعراض خيارات خط سيركم .إ ذا لم يتم ملء موقع البداية ،فيمكنكم كتابة عنوان الموقع الذي ستنطلقون منه.
يمكنكم أيضًا تنزيل تطبيق  Transitالمجاني الستعراض خطوط السير .اكتبوا موقعكم الحالي ووجهتكم الستعراض خط سير هيئة النقل
اإلقليمية الذي يجب أن تسلكوه .وسيخبركم تطبيق  Transitبالوقت الذي يجب عليكم بدء السير فيه إلى محطة الحافالت للوصول قُبيل
وصول الحافلة إلى المحطة مباشرةً.
في حالة كنتم ترغبون في استعراض جدول خطوط سير هيئة النقل اإلقليمية بالتفصيل ،يمكنكم زيارة الموقع اإللكتروني لهيئة النقل
اإلقليمية  .iriderta.orgومن خالل الموقع اإللكتروني ،حددوا خطوط السير وانقروا فوق كل خط سير الستعراض الخريطة وأماكن
التوقف ومواعيد الوصول.
االنتظار في محطة الحافالت
من الممارسات الجيدة أن تصلوا إلى محطة الحافالت قبل  5دقائق على األقل من موعد وصول الحافلة ال ُمحدَّد .وأثناء انتظار الحافلة ،من
المهم أن تجعلوا أنفسكم مرئيين حتى يعرف سائق الحافلة أنكم في انتظاره .وأفضل طريقة لفعل ذلك هي الوقوف والتلويح عند رؤية
الحافلة تقت رب .تذكروا أن تجهزوا األجرة ،وذلك من خالل اإلمساك ببطاقة التنقل في أيديكم قبل الصعود إلى الحافلة.
ركوب الحافلة ودفع تكاليف الرحلة
عند ركوب الحافلة ،عليك تمرير بطاقة التنقل على قارئ الدفع .بطاقات التنقل صالحة لعدد غير محدود من الرحالت في مدة مقدارها 31
يو ًما .ويبدأ حساب المدة التي مقدارها  31يو ًما عند استخدام بطاقة التنقل للمرة األولى .وإذا تلقيت بطاقة تنقل جديدة قبل انتهاء صالحية
البطاقة القديمة ،فال تُفعِّّل بطاقة التنقل الجديدة لحين الحاجة إليها .سيضمن لكم ذلك التمتع بعدد غير محدود من الرحالت طوال الشهر
التالي .تقع على عاتقكم مسؤولية تذكُّر وقت تفعيل البطاقة .لفعل ذلك ،يمكنكم كتابة تاريخ أول استخدام للبطاقة وتاريخ انتهاء صالحيتها
على البطاقة نفسها.
تقدم مدارس دايتون العامة بطاقات تنقل شهرية للطالب .وستُوزع بطاقات التنقل شهريًا في كل مدرسة ثانوية .لذا ،يُرجى منك التحدث
إلى مدير المدرسة إذا كنت تحتاج إلى واحدة .والحظوا أن هذه البطاقات لن تكون قابلة إلعادة الشحن وستنتهي صالحيتها بعد  31يو ًما.
ركوب الحافلة
يُرجى الجلوس على مقعد أو الوقوف واإلمساك بالقضبان أو بأشرطة األمان أثناء تحرك الحافلة .لو كنتم وافقين ،فاحرصوا على البقاء
خلف الخط األصفر الموجود في مقدمة الحافلة حفاظًا على سالمتكم.

هناك بعض آداب الطريق األخرى والتي تتضمن اآلتي:
● االمتناع عن التدخين من أي نوع.
● االمتناع عن األكل أو الشرب .وفي حالة إحضاركم ألية أطعمة أو مشروبات في الحافلة ،فال بد أن تكون موضوعة في عبوات
مغلقة.
● وضع سماعات الرأس عند االستماع إلى الموسيقى.
● االمتناع عن التحدث في الهواتف المحمولة.
● عدم التلفظ بألفاظ نابية أو اإلقدام على أي سلوك تخريبي.
● ليس هناك تسامح في تخريب ممتلكات هيئة النقل اإلقليمية.
● على الركاب الحفاظ على خلو الممرات للسماح لآلخرين بالمرور.
● إذا كانت المقاعد الفارغة محدودة ،يُرجى السماح للركاب األكبر سنًا وذوي االحتياجات الخاصة بالجلوس بالقرب من مقدمة
الحافلة.
يُرجى اتباع هذه اآلداب وأي تعليمات أخرى يقدمها السائق .وفي حالة عدم اتباع اآلداب ،قد يتم إنزال الركاب غير الملتزمين من الحافلة.
النزول من الحافلة
عند اقتراب الحافلة من محطة نزولكم ،عليكم اإلشارة للسائق بأنكم تحتاجون إلى النزول من خالل سحب الحبل الموجود على جانب
الحافلة.
اسحبوا الحبل بعد اجتياز المحطة التي تسبق محطتكم مباشرةً .عند النزول من الحافلة ،يُرجى النزول من الباب الخلفي حتى تسمح
للركاب بدخول الحافلة من خالل الباب األمامي .تذّكروا أن حركة المرور ال تتوقف لمركبات المرور العابر؛ فال تعبروا أبدًا من أمام
الحافلة ،واتبعوا كل قوانين المرور واحترسوا من السيارات القادمة بعد النزول من الحافلة .بعد النزول من الحافلة ،يمكنكم االستمرار
بالمشي إلى وجهتكم النهائية .كما يُرجى توخي الحذر عند عبور الطرق والتقاطعات.

االستعداد لليوم الدراسي األول
التدرب على ركوب الحافالت مجانًا في عطالت نهاية األسبوع ،حيث تقدم هيئة النقل اإلقليمية رحالت مجانية في أيام السبت
بإمكانكم
ُّ
واألحد حتى يوم  4سبتمبر .وستضع هيئة النقل اإلقليمية جداول جديدة يوم األحد  14أغسطس .لذلك ،احرصوا على مطالعة هذه الجداول
لمعرفة الموعيد الصحيحة للحافالت من أجل يومكم الدراسي األول .وإذا تحققتم من هذه الجداول قبل هذا التاريخ ،فلن تكون المواعيد
دقيقة.
إذا كانت لديكم أية أسئلة إضافية حول استخدام وسائل هيئة النقل اإلقليمية ،يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني .iriderta.org

