سالم شاگردان  !DPSمن آنتونی گرین هستم و در مرکز تکنالوژی کاری پونیتز کار میکنم .امروز میخواهم به شما کمک نمایم یاد
بگیرید چگونه از اداره ترانزیت منطقه ای دایتون کالن ،که به نام  RTAنیز شناخته میشود ،برای ترانسپورت مکتب خود استفاده
نمائید .از پیدا کردن مسیر گرفته تا سوا ر بس شدن و مصئون رسیدن به مقصد ،این ویدیو تمام آن چیزهایی که امروز برای شروع
استفاده از  RTAباید بدانید را پوشش میدهد.
بیایید شروع کنیم!

پیدا کردن مسیر
چندین روش مختلف برای پیدا کردن مسیری که شما را به مکتب یا موقعیتی دیگر ببرد یا بازگرداند وجود دارد.
اگر از موبایل استفاده می کنید ،اپلیکیشن گوگل مپ یا اپل مپ خود را پیدا کرده و آدرس مقصدتان را تایپ کنید .شیوه سفر خود را به
استفاده از موتر بس تغییر دهید ،این کار را میتوانید با ضربه زدن باالی آیکون موتر بس انجام دهید .از این قسمت ،موبایل شما
مسیرتان را از پیاده روی تا ایستگاه بس ،سوار شدن در بس ،پایان شدن از بس و رسیدن به مقصد نهاییتان نشان میدهد.
عین پروسه میتواند در کمپیوتر دسکتاپ هم انجام گردد .به سادگی ،به گوگل مپ بروید ،مقصد خود را تایپ کنید و بعداً شیوه سفر
خود را به موتر بس تغییر دهید و گزینههای مسیر خود را مشاهده کنید .اگر موقعیت مبدا وارد نشده است ،شما میتوانید آدرس
موقعیت مبدایی که این سفر را شروع مینمائید تایپ کنید.
شما همچنان میتوانید اپلیکیشن رایگان  Transitرا جهت مشاهده مسیرها دانلود نمائید .آدرس فعلی و آدرس مقصد خود را تایپ کنید
تا مسیری که با  RTAباید بروید را ببینید .اپلیکیشن  Transitهمچنان برایتان میگوید که چه وقت پیاده حرکت کنید تا قبل از باال
شدن به موتر بس به ایستگاه برسید.
اگر میخواهید جزئیات زمانبندی مسیرهای  RTAرا مشاهده کنید ،میتوانید از ویبسایت  RTAدر  iriderta.orgبازدید نمائید .از
آنجا ،مسیرها را انتخاب نموده ،و برای دیدن نقشه ،موقعیت ایستگاهها و زمان رسیدن ،باالی هر مسیر کلیک کنید.
انتظار در ایستگاه بس
خوب است که حداقل  5دقیقه قبل از زمان برنامه ریزی شده رسیدن بس به ایستگاه بس خود برسید .زمانیکه منتظر بس هستید ،مهم
است که خود را نشان دهید تا راننده بس متوجه شود شما در انتظار میباشید .یک روش خوب برای انجام این کار ایستاده شدن و
تکان دادن دستتان به طرف بس زمانیکه نزدیک میشود است .به یاد داشته باشد کرایهتان آماده باشد و پیش از سوار شدن به بس
پاس سفر خود را در دست داشته باشید.
ورود به بس و پرداخت کرایه سفر
زمانیکه داخل بس میشوید شما میبایست پاس سفر خود را روی قسمت پرداخت کرایه بزنید .پاسهای سفر بهترین گزینه برای تعداد
بیشماری سفر در دوره  31روزه میباشد .دوره  31روزه با اولین باری که پاس سفر خود را اسکن میکنید آغاز میشود .اگر قبل
از انقضای پاس سفر قبلیتان ،کارت جدیدی گرفتید آنرا تا زمانیکه ضرورت نداشتید فعال ننمائید .این تضمین میکند که در طی تمام
ماه بعدی سفرهای نامحدود میداشته باشید .این مسئولیت شما است به یاد داشته باشید که چه وقت پاس سفر خود را فعال نمودهاید.
برای این کار میتوانید تاریخ اولین اسکن و تاریخ انقضا را روی کارت نشانی نمائید.
 DPSبرای شاگردان پاسهای سفر ماهوار ارائه میکند .پاسهای سفر بصورت ماهوار در هر لیسه توزیع میشود .اگر یک پاس
ضرورت دارید ،لطفا ً با مدیر خود صحبت نمائید .متوجه باشید که این کارتها قابل تمدید مجدد نیستند و پس از  31روز منقضی
میگردند.
سوار شدن در بس

لطفا ً در هنگام حرکت بس در چوکی بنشینید ،یا بایستید و از یک دستگیره یا نوار ایمنی محکم بگیرید .اگر ایستادهاید ،لطفا ً برای
مصئونیت خود اطمینان حاصل کنید پشت خط زرد پیش روی بس میمانید.
قوانین دیگر جاده شامل موارد ذیل اند:
● هر گونه سگرت کشیدن ممنوع است.
● خوردن یا نوشیدن مجاز نمیباشد .اگر همراه خود در سفر نوشیدنی یا غذا میآورید باید در یک ظرف سر بسته باشد.
● زمانیکه موسیقی گوش میدهید از هدفون استفاده نمائید.
● از صحبت کردن با تلیفون موبایل پرهیز کنید.
● مشتریان نباید ناسزا به کار ببرند یا رفتارهای مخرب انجام دهند.
● تخریب اموال  RTAقابل تحمل نیست.
● مشتریان باید راهروها را آزاد بمانند تا دیگران بتوانند عبور کنند.
● اگر تعداد محدودی چوکی وجود دارد ،لطفا ً به مشتریان مسن و آنهایی که معلولیت دارند اجازه دهید در چوکیهای پیش
روی بس بنشینند.
لطفا ً از این قوانین و هر گونه هدایات دیگری که توسط راننده داده میشود تبعیت نمائید .در صورت عدم پیروی از قوانین ،مسافرین
ممکن از بس اخراج گردند.
خروج از بس
وقتی بس به ایستگاه شما نزدیک میگردد ،باید با کشیدن راد کناری بس به راننده اشاره نمائید که شما پیاده میشوید.
بعد از عبور از ایستگاه و پیش از ایستگاهی که ضرورت دارید راد را بکشید .هنگام خروج از بس ،لطفا ً از دروازه عقب خارج
شوید تا افرادی که داخل بس می گردند از دروازه پیش رو استفاده کنند .به یاد داشته باشید ترافیک برای وسایط نقلیه ترانزیتی متوقف
نمیگردد  -هرگز از پیش روی بس گذر نکنید و تمام قوانین ترافیکی را رعایت نمایید و پس از خروج مراقب ترافیک مقابل باشید.
پس از خروج از بس ،می توانید به سمت مقصد نهایی خود بصورت پیاده ادامه دهید .زمانیکه از سرکها و چهار راهیها عبور
مینمائید از احتیاط کار بگیرید.

آمادگی برای اولین روز مکتب
شما میتوانید در رخصتیهای آخر هفته سوار بس رایگان شوید ،زیرا  RTAالی  4سپتامبر روزهای شنبه و یکشنبه سواری رایگان
ارائه میکند RTA .زمانبندیهای جدید را روز یکشنبه  14آگوست منتشر خواهد کرد .اطمینان حاصل نمائید آن زمانبندیها را برای
اوقات مناسب بس به منظور اولین روز مکتب خود چک میکنید .اگر زمانبندیها را پیش از آن تاریخ چک کنید ،زمانها صحیح
نخواهد بود.
اگر سواالت دیگری درباره استفاده از  RTAدارید ،لطفا ً به  iriderta.orgمراجعه نمائید.

