Merhaba DPS öğrencileri! Ben Anthony Green ve Ponitz Career Technology Center’a
katılıyorum. Bugün okul ulaşımınız için RTA olarak da bilinen Greater Dayton Regional Transit
Authority’nin nasıl kullanılacağını öğrenmenize yardımcı olacağım. Rota bulmaktan otobüse
binmeye ve varış noktanıza güvenle varmaya kadar, bu video RTA’yı bugün kullanmaya
başlamak için bilmeniz gereken her şeyi kapsayacak.
Haydi başlayalım!

Rota Bulma
Sizi okula veya başka bir yere götürecek veya okuldan veya başka bir yerden getirecek bir rota
bulmak için çeşitli farklı yollar vardır.
Telefonunuzu kullanarak Google veya Apple haritalar uygulamanızı açın ve varış noktanızı
yazın. Otobüs simgesine dokunarak seyahat modunuzu otobüse binme olarak değiştirin.
Burada, telefonunuzda otobüs durağına yürümek, otobüse binmek, otobüsten inmek ve son
varış noktanıza yürümekten oluşan rotanız görüntülenecektir.
Bu aynı işlem masaüstü bilgisayarda da yapılabilir. Google Haritalar’a gidin, varış noktanızı
yazın, seyahat modunuzu otobüs olarak değiştirin ve rota seçeneklerinizi görüntüleyin.
Başlangıç konumunuzu halen doldurulmamışsa, başlayacağınız konumun adresini
yazabilirsiniz.
Ayrıca rotaları görüntülemek için ücretsiz Transit uygulamasını indirebilirsiniz. Seçmek
istediğiniz RTA rotanızı görüntülemek için mevcut konumunuzu ve varış noktanızı yazın. Ayrıca
Transit uygulaması otobüs hareket etmeden önce varmanız için ne zaman otobüs durağına
yürümeye başlamanız gerektiğini söyleyecektir.
Her bir RTA rota programını ayrıntılı olarak görüntülemek isterseniz, iriderta.org adresindeki
RTA web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Buradan rotaları seçin ve her bir rotaya tıklayarak haritayı,
durak konumlarını ve varış zamanlarını görüntüleyin.
Otobüs Durağında Bekleme
Otobüsün varış zamanından en az 5 dakika önce otobüs durağınıza gitmeniz iyi bir alışkanlıktır.
Otobüsü beklerken otobüs sürücüsünün sizin beklediğinizi bilmesi için kendinizi görünür
kılmanız önemlidir. Bunun için iyi bir yol, otobüsün yaklaştığını gördüğünüzde ayağa kalkıp el
sallamaktır. Otobüse binmeden önce kartınızı hazırda bulundurmayı unutmayın.
Otobüse Binme ve Yolculuğunuz için Ödeme Yapma
Otobüse bindiğinizde kartınızı ödeme okuyucuya okutmanız gerekecektir. Kartlar, 31 günlük bir
sürede sınırsız sayıda biniş için iyi bir seçenektir. 31 günlük süre, kartı ilk okuttuğunuzda başlar.
Eskisinin kullanım süresi geçtiğinde yeni bir kart alırsanız, ihtiyacınız olana kadar yeni kartı
aktive etmeyin. Bu, gelecek ayın tamamı boyunca sınırsız biniş hakkınızı kullanmaya devam
etmenizi sağlayacaktır. Kartınızı ne zaman aktive ettiğinizi unutmamak sizin sorumluluğunuzdur.

Bunu yapmak için ilk okutma işleminizin tarihini ve karttaki son kullanma tarihini
işaretleyebilirsiniz.
DPS, öğrencilerine aylık kart sağlamaktadır. Kartlar her bir liseye aylık olarak dağıtılmaktadır.
İhtiyacınız olduğunda lütfen müdürünüzle görüşün. Bu kartlara yükleme yapılamayacağını ve
kullanım sürelerinin 31 gün sonra biteceğini unutmayın.
Otobüse Binme
Otobüs hareket ederken lütfen oturun veya ayakta dururken bir tırabzanı veya emniyet kayışını
tutun. Ayaktaysanız lütfen güvenliğiniz için otobüsün önündeki sarı çizginin arkasında
kaldığınızdan emin olun.
Diğer yol kuralları şunları içerir:
● Sigara veya tütün içmek yasaktır.
● Bir şey yiyip içmek yasaktır. Otobüse yiyecek veya içecek getirirseniz kapalı bir kapta
bulunmalıdır.
● Müzik dinlerken kulaklık takın.
● Cep telefonuyla konuşmaktan kaçının.
● Yolcular küfür etmemeli veya rahatsız edici davranışlarda bulunmamalıdır.
● RTA mülküne vandal bir şekilde muamele etmek tolere edilmez.
● Yolcular, diğer yolcuların geçişine izin vermek için koridoru boş bırakmalıdır.
● Sınırlı sayıda koltuk barsa, lütfen yaşlılar ve engellilerin otobüsün önüne yakın
oturmalarına izin verin.
Lütfen bu kurallara ve sürücünüz tarafından verilen diğer talimatlara uyun. Kurallara uyulmazsa
yolcular otobüsten indirilebilir.
Otobüsten İnme
Otobüs durağınıza yaklaştığında, otobüsün kenarında bulunan kabloyu çekerek inmek
istediğinizi sürücüye bildirmelisiniz.
Kabloyu istediğiniz duraktan önceki durağı geçtikten hemen sonra çekin. Otobüsten inerken
otobüse binen kişilerin ön kapıyı kullanmalarına izin vermek için lütfen arka kapıdan inin.
Trafiğin toplu ulaşım araçları için durmadığını unutmayın. Asla otobüsün önünden geçmeyin ve
indikten sonra tüm trafik kurallarına uyun ve trafiğe dikkat edin. Otobüsten indikten sonra son
varış noktanıza yürümeye devam edebilirsiniz. Yollardan ve kavşaklardan geçerken lütfen dikkat
edin.

Okulun İlk Gününe Hazırlanma
RTA 4 Eylül’e kadar Cumartesi ve Pazar günleri ücretsiz ulaşım sunduğundan haftasonları
otobüse binme pratiğini ücretsiz olarak yapabilirsiniz. RTA yeni programları 14 Ağustos Pazar
günü yayınlayacaktır. Okuldaki ilk gününüz için doğru otobüs saatleri için bu programları

incelediğinizden emin olun. Programları bu tarihten önce incelerseniz saatler doğru
olmayacaktır.
RTA’yı kullanmayla ilgili başka sorularınız varsa lütfen iriderta.org adresini ziyaret edin.

