سالم ،د  DPSزده کوونکو! زه  Anthony Greenیم او د  Ponitzد مسلک او ټکنالوژۍ مرکز ته ځم .نن ورځ زه غواړم له
تاسو سره مرسته وکړم چې څه ډول د  Greater Dayton Regional Transit Authorityڅخه چې د  RTAپه نوم هم پیژندل
کېږي د خپل ښوونځي د ټرانسپورټ لپاره کار واخلئ .د الرې موندلو ،په بس کې سورېدل او خپلې موخې ته په خوندي ډول تر
رسېدو پورې دا ویډیو ټول هغه څه تر خپل پوښښ الندې نیسي چې باید نن ورځ له  RTAڅخه د ګټې اخیستلو لپاره پرې پوه شئ.
راځئ چې پیل یې کړو!

د یوې الرې موندل
ښوونځي او یا بل ځای ته ستاسو د وړلو او راوړلو لپاره د الرو موندلو څو بیالبیلې الرې شتون لري.
که چېرې له ټلیفون څخه کار اخلئ ،خپل ګوګل او یا د اپل د نقشې اپلېکېشن ومومئ او خپل منزل پکې ولیکئ .د سفر وسیله بس
وټاکئ ،تاسو کوالی شئ دا کار د بس په آیکن باندې په کلیک کولو سره ترسره کړئ .له دې ځای څخه تلیفون ستاسو مسیر ،له پلي
تګ څخه د بس تر تمځای پورې ،په بس کې سورېدل ،له بس څخه کوزېدل او د خپل وروستي مقصد په لوري تر قدم وهلو پورې
ښیي.
ورته پروسه په ډیسکټاپ کمپیوټر کې هم ترسره کېدلی شي .په آسانه توګه د ګوګل نقشې ته مراجعه وکړئ ،د خپل منزل موقعیت
ولیکئ ،د سفر وسیله بس وټاکئ او د خپلې الرې انتخابونه وګورئ .که چېرې اوسمهال ستاسو د پیل موقعیت نه وي ټاکل شوی ،تاسو
کوالی شئ د هغه موقعیت پته ولیکئ چې له هغې ځای څخه خپل سفر پیل کوئ.
همداراز تاسو کوالی شئ د مسیرونو د لیدلو لپاره د ټرانسپورټ وړیا اپلېکېشن ډانلوډ کړئ .د  RTAد هغو مسیرونو د لیدلو لپاره چې
تاسو یې باید طی کړئ ،خپل اوسنی موقعیت او منزل ولیکئ .همدراز د ټرانسپورټ اپلېکېشن به تاسو ته ووایي چې څه وخت د بس تم
ځای ته پلی تګ پیل کړئ ،تر څو د بس له روانېدو څخه مخکې هلته و رسېږئ.
که چېرې تاسو غواړئ د  RTAمسیر د هر مهالویش بشپړ معلومات وګورئ ،تاسو کوالی شئ د  iriderta.orgپتې له الرې د
 RTAویب سایټ ته مراجعه وکړئ .له هغه ځایه ،مسیرونه وټاکئ او د نقشې ،د تم ځای موقعیتونو او د رسېدو د وختونو د لیدلو
لپاره په هر مسیر باندې کلیک وکړئ.
د بس په تم ځای کې انتظار
غوره ده چې د بس له مهالویش څخه  5دقیقې مخکې د بس په تم ځای کې و اوسېږئ او یا هلته رسیدلي یاست .بس ته د انتظار
پرمهال ډېره اړینه ده چې په یوه ښکاره ځای کې ودرېږئ تر څو د بس چلوونکی تاسو وویني چې انتظار کوئ .د دې کار د ترسره
کولو لپاره غوره الر دا ده چې کله بس نږدې کېږي تاسو ودرېږئ او الس وخوځوئ .په یاد ولرئ چې په بس کې له سورېدو وړاندې
خپل کارت په الس کې له ځان سره چمتو ولرئ.
بس ته پورته شئ او د خپل سفر کرایه ورکړئ
کله چې په بس کې سپاره شئ ،نو د کارت له الرې د سورېدو د اداینې د ترسره کولو لپاره په ځانګړې ماشین باندې کارت کش کړئ.
د تېرېدو کارتونه په  31ورځو کې د نامحدود شمېر سپرېدلو لپاره غوره دي 31 .ورځنۍ دوره له هغه وخت وروسته پیل کېږي کله
چې تاسو د لومړي ځل لپاره خپل کارت د اداینې په ماشین کشوئ .که چېرې تاسو د پخواني کارت د اعتبار مودې له پای ته رسېدو
څخه مخکې نوی کارت ترالسه کړئ ،تر هغې پورې نوی کارت مه فعالوئ تر څو چې تاسو هغې ته اړتیا نه وي موندلې .دا کار
ډاډمنوي چې په راتلونکي میاشت کې تاسو نامحدود ځلې سپرېدلی شئ .ددې په یاد ساتل ستاسو مسئولیت دی چې څه وخت مو خپل
کارت فعالوئ .د دې کار لپاره تاسو کوالی شئ د خپل لومړني سکن او د اعتبار د پای ته رسېدو نېټه په کارت باندې ولیکئ.

 DPSزده کوونکو ته میاشتني کارتونه ورکوي .کارتونه په میاشتني ډول په هره لېسه کې ویشل کېږي .په مهربانۍ سره د اړتیا په
صورت کې له خپل مدیر سره خبرې وکړئ .په یاد ولرئ چې دا کارتونه د بیا فعالولو وړ نه دي او له  31ورځو څخه وروسته یې د
اعتبار نېټه پای ته رسېږي.
په بس کې سپرېدل
په مهربانۍ سره د بس د حرکت پر مهال په یوه چوکۍ کې کښینئ ،یا ودرېږئ او د الس نیولو اوسپنه او یا د خوندیتوب پړۍ ونیسئ.
که چېرې تاسو والړ یاست ،نو په مهربانۍ سره د ځان د خوندیتوب په موخه ډاډ ترالسه کړئ چې تاسو د بس په مخ کې د ژیړو
کرښو تر شا والړ یاست.
د سړک نور اصول په الندې ډول دي:
● د هیڅ ډول سګرټ څښلو اجازه نشته
● د خوړو او څښاک اجازه نشته که چېرې تاسو له ځان سره خواړه او یا څښاک راوړئ ،هغه باید په یوه بسته بندي شوي
قطۍ کې وي.
● د موسیقۍ د اورېدو پر مهال غوږۍ په غوږونو کړئ.
● په ټلیفون کې له خبرو کولو څخه ډډه وکړئ.
● سورلۍ باید له ناوړه خبرو او بد چلند څخه په کلکه ډډه وکړي.
● د  RTAد اموالو خرابول د زغم وړ نه دي.
● سورلۍ باید د پلي تګ ځای خالي پرېږدي تر څو نور خلک وکوالی شي له هغې ځای څخه تیر شي.
● که چېرې په محدود شمېر کې چوکۍ شتون ولري ،نو لوړ عمر لرونکو او معلولینو ته اجازه ور کړئ چې د بس د مخې
برخې ته څیرمه کښیني.
په مهربانۍ سره دا اصول او د موټر چلونکي لخوا وړاندې شوې نورې الرښوونې مراعات کړئ .که چېرې له اصولو څخه پیروي
ونه شي ،نو کیدای شي سورلي له بس څخه ښکته کړای شي.
له بس څخه کوزېدل
کله چې بس ستاسو د ښکته کېدو ځای ته نږدې کېږي ،تاسو باید د بس د څنګ رسۍ په کشولو سره موټر چلوونکي ته ووایئ چې
ښکته کېږئ.
د خپل د ښکته کېدو ځای ته له رسېدو سره سم تاسو باید رسۍ کش کړئ .کله چې له بس څخه ښکته کېږئ ،په مهربانۍ سره د شا له
دروازې څخه ښکته شئ تر څو نور خلک وکوالی شي د مخې له دروازې څخه بس ته پورته شي .په مهربانۍ سره په یاد ولرئ چې
ترافیک د ټرانزیټي نقلیه وسایطو لپاره نه درېږي  -هیڅکله د بس له مخې څخه مه تېریږئ او د موټر چلولو ټول قوانین او الرښوونې
مراعات کړئ او له بس څخه له ښکته کېدو وروسته نورو ټرافیکو ته مو پام وساتئ .کله چې تاسو له بس څخه ښکته شوئ ،تاسو
کوالی شئ د خپل آخري مقصد په لور پلي تګ ته ادامه ور کړئ .په مهربانۍ سره له واټونو او څلور الرو څخه د تیرېدو پر مهال
خورا احتیاط وکړئ.

د ښوونځي د لومړۍ ورځې لپاره چمتو کېدل
تاسو کوالی شئ په اونیزو رخصتیو کې په وړیا ډول په بس کې سپاره شئ ،ځکه  RTAد سپټمبر میاشتې تر  4نېټې پورې د شنبې او
یکشنبې په ورځو کې په وړیا توګه سوارلي وړي RTA .به د اګسټ میاشتې په  14نېټه د یکشنبې په ورځ نوی مهالویش خپور کړي.
ډاډ ترالسه کړئ چې د ښوونځي د لومړۍ ورځې لپاره د بس د سمو وختونو د معلولومو په موخه مهالویش چک کړئ .که چېرې تاسو
له دې نېټې څخه مخکې مهالویش وګورئ ،کیدای شي وختونه دقیق نه وي.
که چېرې تاسو د  RTAد کارولو په اړه اضافي پوښتنې لرئ ،نو په مهربانۍ سره  iriderta.orgته مراجعه وکړئ.

