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نظرة شاملة 
على خدمة 

النقل الخاص 
) أیھ.دي.أیھ(

وشروط 
األھلیة 

 . الخاصة بھا
 



 
 

مرحباً بكم في برنامج 
أیھ للنقل .دي.ریبتا أیھ

 الخاص
 

أیھ  برنامج خاص بذوي اإلحتیاجات .دي.ُیعد ریبتا أیھ
ممن تحول إعاقتھم دون استخدامھم ) المعاقین(الخاصة 

 1990فمنذ عام .  لنظام الخطوط الثابتة لحافالت النقل
القانون الخاص بالمواطنین األمریكبین من قد طالب 

ھیئات  كافة )إیھ.دي.أیھ( ذوي اإلحتیاجات الخاصة
بتوفیر خدمات نقل خاصة لذوي النقل العامة 

اإلحتیاجات الخاصة ممن تثبت أھلیتھم إلستخدام تلك 
الخدمات، على أن تكون متوازیة مع خدمات خطوط  

 . النقل الثابتة التي تقدمھا ھیئات النقل العامة
 

بالمواطنین األمریكیین من وُتعد خدمات النقل الخاصة 
متوازیة مع خدمة  خطوط   ذوي اإلحتیاجات الخاصة
فخدمة خطوط النقل الثابتة .  النقل الثابتة  بطرق شتى

خدمة .    تعمل وفق جدول مواعید وخطوط  سیر معینة
 ):أیھ.دي.أیھ(النقل الخاص 

فعند استخدام األتوبیس .    خدمة  للنقل العام الجماعي •
یتوقع الركاب أن یتوقف األتوبیس في الطریق للسماح 

 .األخرین بالركوبلألفراد 

تقدم الخدمة في نفس المواعید والمناطق  التي تمر  •
فإن لم .  علیھا اتوبیسات خدمة خطوط  النقل الثابتھ

یكن ھناك خدمة خطوط النقل الثابتة في مكان ما فبالتبعیة 
 . في ذلك المكان) أیھ.دي.أیھ(ال توجد خدمة النقل الخاص 

خطوط النقل توفر مواعید للنقل متوازیة مع خدمة  •
الثابتة ویشمل ذلك الوقت المستھلك للتنقل بین 

الحافالت وكذلك الوقت المستھلك للوصول إلى أو 
 .الخروج من محطات األتوبیسات

 . الیمكن إقتصارھا على أغراض  تنقل معینة •
یمكن للحافالت  توصیل الركاب في وقت مبكر  •

حتي یمكنھم أن یكونوا في الموعد المحدد لمیعاد 
في حالة ركوب الحافلة، قد یحتاج  الراكب  . ما

أن یصل قبل موعد تحرك الحافلة بمعدل ساعة 
 .دهموعاألكثر وإال قد یتأخر عن  ىعلواحدة 

كما توفر نظام  أشراف السائقین على الركاب كما  •
.  ھو الحال بالنسبة إلى خدمة خطوط النقل الثابتة
یتعین على  سائقي الحافالت العامة أو حافالت 
النقل الخاص القیادة بأمان والتأكد من أال یشكل 

ال .  أحد الركاب خطراً على الركاب األخریین
یقوم السائقین بتوفیر رعایة خاصة أو باإلنتظار 
مع أحد الركاب حال وصولھم إلى وجھتھم إذا 

یوجد بھ أحد  كان المبنى المراد دخولھ مغلق أو ال
 . لمقابلة الراكب

 
عن خدمة خطوط ) أیھ.دي.أیھ(وتختلف خدمة النقل الخاص 

حیث   . النقل الثابتة في مستوى المساعدة المقدمة للركاب فقط
یقوم سائقو خدمة النقل الخاص بمساعدة الركاب من ذوي 

بالصعود أو النزول من ) أیھ.دي.أیھ(اإلحتیاجات الخاصة 
ي الباب عند الحافلة وقد تتم تقدیم خدمة التوصیل من الباب إل

لمزید من المعلومات حول المساعدة المقدمة، یرجى . اللزوم
أیھ .دي .اإلطالع أدناه في القسم الخاص بأستخدام  خدمة أیھ

أیھ المستقل عن . دي . أو اإلطالع على دلیل  مستخدمي األیھ
 . ھذة النبذة
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 )ذا راید(برنامج الجولة 
خدمة النقل الخاص ) ذا راید(یوفر برنامج الجولة 

استخدام عربات كبیره من فئة من خالل ) أیھ.دي.أیھ(
تقوم بالتوصیل من الباب إلى الباب ویتم الحجز  الفان

ویمكن توفیر سیارات األجرة أیضاً  ضمن .  مسبقاً لھا
یتعین علیك الحجز على األقل بیوم .  المقدمةالخدمة 

واحد قبل یوم جولتك وتتوفر الخدمة في غضون ساعة 
 .واحدة  من الموعد الذي قمت بتحدیده 

 
، فإن )أیھ.دي.أیھ(وباإلضافة إلى خدمة النقل الخاص 

یوفر أیضاً أنواع أخري من خدمات ) ذا راید(برنامج الجولة 
  . للخدمة وشروط أھلیة مختلفةالنقل تتمیز بمعاییر مختلفة 

على  خدمة  فقط وتنطبق الخدمة المدرجة في ھذا الدلیل
ذا ( الخاصة ببرنامج الجولة )أیھ.دي.أیھ(النقل الخاص 

 .)راید
 
 

 

 الموضوعات المطروحة
 )أیھ.دي.أیھ(األھلیة لبرنامج النقل الخاص   
 أیھ.دي.استخدام خدمة أیھ  
 تقدیم أراء وتغذیة رجعیة   
معدات المزودة ب ریبتال التابعة خدمة حافلة النقل  

 المساعدة الشخصیة
 

 
 

 

األھلیة لبرنامج النقل 
 )أیھ.دي.أیھ(الخاص 

 
خدمة النقل الخاص  علىلكي ما تكون مؤھالً للحصول 

، یجب أن تكون دائماً أو أحیاناً غیر قادر على )أیھ.دي.أیھ(
معدات المساعدة المزودة ب ریبتال التابعةاستقالل حافلة النقل 

تأتي شروط األھلیة للحصول  .بمفردك الشخصیة بمفردك
القانون الخاص بالمواطنین خدمة النقل الخاص برعایة  على

و المعروف ب  األمریكین من ذوي اإلحتیاجات الخاصة
أنت مؤھل للحصول على خدمات النقل  ).أیھ.دي .أیھ(

شروط الخاص إذا كانت تنطبق علیك واحدة من ال
 : التالیة

 
.  الیمكنك استخدام حافالت نقل الخطوط الثابتة : 1

الیمكنك دائماً أو أحیاناً الصعود أو استقالل أو النزول 
معدات المساعدة المزودة ب ریبتال التابعةحافالت النقل 

 . بمفردك الشخصیة
 

بمعدات  نظام خطوط النقل الثابتھ غیر متاح: 2
یمكنك التجول والصعود .  المساعدة الشخصیة

مزودة  ریبتاالتابعة لواستقالل والنزول من حافلة النقل 
بمفردك ولكن لیس ھناك  بمعدات المساعدة الشخصیة

مزودة بمعدات المساعدة  حافلة نقل تابعة لریبتا
.   تصل إلي الوجھة التي ترید الوصول إلیھا الشخصیة

یستخدموا  یجب على الركاب من ھذة الفئة المذكورة أن 
مزودة  التابعة لریبتاحافالت نقل الخطوط الثابتة 

فكل وسائل النقل .  كلما توفر ذلك بمعدات المساعدة
 . مزودة بمعدات المساعدة الشخصیةالتابعة لریبتا 

 
الیمكنك الوصول إلى أو الخروج من محطات : 3

 . التوقف لنظام خطوط النقل الثابتة من ریبتا
محددة تمنعك دائماً او أحیاناً من الذھاب إذا لدیك إعاقة 

 .إلي أو العودة من محطات التوقف
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كیف یمكنني التقدیم للحصول على خدمة النقل الخاص 
إذا شعرت أنھ نتیجة إلعاقة ما لدیك ال ؟   )أیھ.دي.أیھ(

تستطیع بمفردك دائماً أو أحیاناً استخدام حافالت النقل 
التابعة لریبتا، فیمكنك طلب إستمارة الحصول على خدمات 

 ). أیھ.دي. أیھ(النقل الخاص 
 یمكنك تحمیل اإلستمارة من الموقع التالي •

www.ripta.com 
 اإلستمارة من مكتب ریبتا  علىأو یمكنك الحصول  •

705 Elmwood Ave, Providence 
-461 (401)على )  ذا راید(اتصل ببرنامج الجولة  •

9760. 
 

أو القراءة إذا كنت تحتاج نسخة من اإلستمارة تكون سھلة 
تحتاج إلستمارة  بلغات أخري  أو تحتاج مساعدة في تعبئة 

 .یرجى اإلتصال بنااإلستمارة، 
 

 تعریفات ھامة
یتم   ):بیك أب ویندو(النطاق الزمني إلستقالل الحافلة 

إعطاء الركاب نطاق زمني لوصول حافلة النقل بدالً من 
فمثالً، قد یتحدد موعد وصول .  تحدید موعد محدد

 9.30ص و الساعة  9.00الحافلة لنقلك ما بین الساعة 
موعدھا إذا وصلت في أي ویمكن إعتبار العربة في  ص

 .   وقت خالل النطاق الزمني الُمعلن

  ):أیھ كوریدور.دي.أیھ(أیھ  .دي.النطاق المكاني لألیھ
 3/4في خالل ) أیھ.دي.أیھ(تُقدم خدمة النقل الخاص 

ال تتضمن .   میل من خطوط النقل الثابتة المعتادة
ما یسمى النطاق المكاني النقل طویلة المدى خطوط 

اساس  ىعلمیل  3/4ویتم تحدید مسافة ال.  أیھ.دي.لألیھ
ارشادات قیادة محددة اساس  ىعلالخط المستقیم ولیس 

وتعتبر الجولة في نطاق .  تمكن من الوصول إلیھا
إذا كانت ستبدأ من وتنتھي في فقط أیھ .دي.خدمة األیھ

 .  أیھ.دي.النطاق المكاني المخصصة لألیھ
ال "ُیعرف الراكب على أن  ):نو شوز(غیر موجود 

بدء  إذا حدد موعد لجولتھ ولم یقم بإلغاؤھا قبل " أثر لھ
النطاق الزمني المحدد لوصول الحافلة بساعتین على 

 .األقل

ماذا یحدث بعد تقدیمي إلستمارة طلب الحصول على  
یجب علیك اإلجابة عن كل األسئلة الموجودة الخدمة؟  

.   إستماراتك مستوفاة الشروطباإلستمارة حتي یمكن إعتبار 
بمجرد تقدیمك لإلستمارة المعبئة كامالً، سیتم تقییم المعلومات 

في بعض الحاالت، یمكن طلب بعض المعلومات  .الواردة بھا
سنقوم باإلتصال بك في حالة طلب  . اإلضافیة لعمل التقییم
 . المزید من المعلومات

 
طة للحصول ماھي األھلیة المطلقة  أو األھلیة المشرو

تشیر األھلیة المطلقة إلى أنھ یمكنك استخدام على الخدمة؟  
للقیام بكل جوالتك ) أیھ.دي.أیھ(خدمة النقل الخاص 

 .  وتنقالتك
 

بینما تشیر األھلیة المشروطة  إلى قدرتك على استخدام 
فمثالً، . حافالت التنقل التابعة لریبتا للقیام ببعض جوالتك

مغادرتھ لمحطة توقف الحافلة  یستطیع شخص عقب  قد ال
الوصول إلى مكان محدد یحتاج منھ الصعود إلي تل 
حینئذ .  منحدر، حیث تمنعھ إعاقة ما من الصعود لذلك التل

یصبح الشخص مؤھل للحصول على خدمة النقل الخاص 
ولكن ال یكون مؤھل إلستخدام  لذلك المكان المرتفع،

النزول من على  الخدمة للعودة من ذلك المكان حیث یمكنھ
 . ذلك التل وصوالً إلي محطة توقف الحافلة
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إذا أصبحت مؤھل للخدمة، ھل یمكنني القیام بكل 

 ؟)أیھ.دي.أیھ(جوالتي بإستخدام خدمة النقل الخاص 
یعتمد ذلك كل من مستوى أھلیتك للخدمة وعلى أھلیة 

قد تكون األھلیة مطلقة أو .  كل جولة من جوالتك
إذا كانت لدیك أھلیة .  مشروطة وكل على حده

) أیھ.دي.أیھ(مشروطة، فیمكنك استخدام النقل الخاص 
وبالنسبة لألشخاص الذین .  للقیام ببعض الجوالت فقط

ة، فإنھ یتم تقییم كل طلب لدیھم أھلیة مطلقة أو مشروط
أساس أھلیة  علىإلستخدام الخدمة للقیام بجولة  ما 

 .  أیھ  من حیث المكان و الزمان.دي.الجولة طبقاً لألیھ
 

 

 إذا كان بمقدورك  
 القیام بجولتك 

باستخدام حافالت خطوط النقل 
 الثابتة، 

 فیتعین علیك 
استخدام حافالت خطوط النقل 

 الثابتة
 . للقیام بجولتك 

 

 
علیك أن تتذكر القاعدة البسیطة التالیة إذا تم تصنیفك على 

إذا كنت قادر على أتمام جولتي  :أنك مؤھل مشروط للخدمة 
باستخدام حافالت ریبتا، فّعلي أن أستقل أحدى حافالت 

بمجرد تحدید نوع أھلیتك، سیرسل لك خطاب  . ریبتا
وسیتم ذكر أي قیود بالنسبة لإلستخدام المشروط أو  .األھلیة

المقنن  للخدمة، كما سیتم إدارج تلك القیود ضمن السجالت 
) ذا راید(یمكن لموظفو برنامج الجولة  . الخاصة بك

مساعدتك على تحدید أي الجوالت یمكنك القیام بھا باستخدام 
 وأیھا یتعین علیك القیام بھا) أیھ.دي.ایھ(النقل الخاص 

 .باستخدام حافالت ریبتا

إذا كنت مؤھل للخدمة فلما ال ُتعد جمیع جوالتي 
ُتعد الجوالت مؤھلة في  مؤھلة  الستخدام نفس الخدمة؟

. حالة ما إذا كانت ستبدأ وتنتھي خالل النطاق المكاني لألیھ
میل من خطوط النقل الثابتة  3/4أیھ وھو یقدر بمسافة .دي

ات التي تكون حافلة ریبتا في حافالت ریبتا وذلك في األوق
  .ھذا المكان متوفرة

 
فمثالً، یمكن أن تكون مؤھل لخدمة النقل الخاص 

ألن إعاقتك تمنعك من استخدام حافالت خطوط ) أیھ.دي.ایھ(
 ثابت النقل الثابتة، ولكن یبُعد منزلك عن أقرب خط نقل

حینئذ ال تقع جوالتك من وإلي المنزل   .بمقدار میل واحد
مثال أخر، لدیك أھلیة للخدمة ویبُعد  . ضمن نطاق الخدمة

وتعمل . منزلك عن خط النقل الثابت بمقدار نصف المیل
م في  6:00حافالت النقل في ھذا الخط الثابت حتي الساعة 

ففي  .مل في أیام عطالت نھایة األسبوعأیام األسبوع وال تع
ھذة الحالة، تكون جوالتك من و إلي المنزل مؤھلة وتقع 

م فقط في أیام  6:00ضمن نطاق الخدمة حتى الساعة
 . األسبوع وتتوقف في أیام عطالت نھایة األسبوع

 
تستمر األھلیة  إلى أي مدى ستستمر أھلیتي للخدمة؟ 

في بعض األحیان، تحدد األھلیة .  سنوات 5عادة لمدة 
مؤقتة مثل كسر بالفخذ ولذلك تصبح األھلیة  بناء على حالة

وبعد إنتھاء مدة أھلیتك، یمكنك . محددة بمدة زمنیة مؤقتة
إعادة التقدیم مرة أخرى للحصول على الخدمة إذا شعرت 

 . أنك الزلت مؤھل للخدمة
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ھل یمكنني تقدیم طلب إلتماس إذا تم رفض طلبي 
إذا تم رفض طلبك في الحصول على الخدمة؟  

األھلیة للخدمة یمكنك تقدیم طلب  علىللحصول 
 60تحتاج لتقدیم طلب إلتماس في غضون .  إلتماس

عند إستالمنا .  یوماً من تاریخ رفض طلب األھلیة
لطلب اإللتماس المقدم منك، سنقوم بإشعارك بوقت ومكان 

نشجعك على حضور جلسة  . جلسة اإلستماع إللتماسك
یس لاإلستماع لإللتماس المقدم منك، ولكن حضورك 

إذا قررت الحضور، یمكنك إحضار شخص  .مطلوباً 
 . لمساعدتك  على عرض إلتماسك

 
بالحضور إلى ) ایدذا ر(سیقوم موظفو برنامج الجولة 

جلسة اإلستماع لشرح أسباب رفضھم إلستمارة األھلیة 
التي تقدمت بھا وسیتم إعطاؤك الوقت الكافي لشرح لماذا 

 -إذا لزم األمر -یرجى إخطارنا  . تعتقد أنك مؤھل للخدمة
بحاجتك إلى مترجم شفھي للغات األجنبیة أو مترجم شفھي 

ذا (سیقوم موظفو برنامج الجولة  . للصم أو ضعاف السمع
یمكنك أیضاً طلب  . بتوفیر مترجم شفھي مجاناً ) راید

 . وسیلة نقل من وإلى جلسة اإلستماع مجاناً 
 

تبقي كل . نعمھل تبقى معلوماتي الشخصیة سریة؟  
المعلومات الشخصیة سریة بینما یمكن مشاركة 

المعلومات الضروریة مع مزودي خدمة وسائل النقل 
یحتفظ مكتب برنامج .  وذلك لتوفیر خدمة نقل مناسبة

فقط بالمعلومات التي تقدمھا في إستمارة ) ذا راید(الجولة 
طلب الخدمة وخالل المقابلة أو یحتفظ بالمعلومات 

وإذا تقدمت بطلب  . في األدلة والتقاریر الطبیة الموجودة
 إلتماس، تتم مشاركة ھذة المعلومات 

 
مع مراجع طلبات اإللتماس حتى تكون جلسة اإلستماع 

ویتعین  .مستوفاة الشروط و تسیر على نھج یحقق العدالة
على مراجع طلبات اإللتماس األخذ بعین اإلعتبار 

 . حقوقك وكذا ضمان سریة بیاناتك
 

ماذا یحدث إذا إنتقلت من والیة  رود آیالند إلى والیة 
. أیھ(أخرى ومازالت أحتاج خدمة النقل الخاص 

 ؟)أیھ.دي
بمجرد حصولك على األھلیة إلستخدام  وسائل النقل 

یمكنك أیضاً الحصول على نفس ) أیھ.دي.ایھ(الخاص 
یوم  21الخدمة في الوالیات األخرى لمدة تصل إلي 

لمزید من المعلومات، یرجى اإلتصال .  من إنتقالك
. بھیئات النقل المحلیة في تلك الوالیة قبل القیام بجولتك

إلجراءات واألجرة وكذلك مواقیت حیث یقوموا بشرح ا
 .ومواعید  العمل  الخاصة بوسائل النقل

 
 

الزائرین من خارج 
 الوالیة

 
إذا كنت ) راید( ھل یمكنني استخدام خدمة الجولة 

یحق للزائر لوالیة رود آیالند   زائر لوالیة رود آیالند؟
اص الحاصل على رخصة استخدام وسائل النقل الخ

استخدام خدمة النقل الخاص بالوالیة لمدة تصل ) أیھ.دي.ایھ(
إذا كنت تحتاج  .شھر متتالیة 12یوم خالل مدة  21إلى 

یوم، یتعین علیك تقدیم إستمارة  21للخدمة لمدة تتعدى ال
لمزید  ).أیھ.دي.أیھ(طلب الحصول على األھلیة لخدمة ریبتا 

من المعلومات، یرجى اإلتصال بمكتب برنامج الجولة 
 :الرقم التالي  علىقبل القیام بزیارتك للوالیة ) راید(

 461-9760)401 ( 
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استخدام خدمة 
 أیھ.دي.أیھ

 

لمزید من المعلومات المفصلة حول استخدام 
 ،  )أیھ.دي.أیھ(خدمة 

 یرجى اإلطالع على دلیل مستخدم الخدمة 
.  

 
إلیك بعض النقاط التي یرجي أخذھا بعین اإلعتبار عن 

 ). أیھ.دي.ایھ(خدمة النقل الخاص 
 

. ایھ(أماكن ومواعید عمل خدمات النقل الخاص 
في ) أیھ.دي. ایھ(اص ُتقدم خدمات النقل الخ):  أیھ.دي

نفس مناطق خدمة ومواعید حافالت نقل خدمة الخطوط 
فمثالً، إذا كانت ھناك منطقة تعمل .  الثابتة التابعة لریبتا

بھا حافالت نقل ریبتا یوم األحد فبالتبعیة ستكون أیضاً 
تقدم خدمة النقل ).  أیھ.دي.أیھ(ھناك خدمة النقل الخاص 

میل من الخط  3/4اق في نط) أیھ. دي. أیھ(الخاص 
ویستثنى من ذلك خطوط .  الثابت المعتاد لخدمات ریبتا

النقل طویلة المدى والطرق السریعة التي لیس لھا منافذ 
 . دخول أو خروج متكررة

 
تبلغ أجرة خدمة ): أیھ.دي.أیھ(أجرة خدمة النقل الخاص 

ضعف ثمن أجرة خط النقل ) أیھ.دي.أیھ(النقل الخاص 
یستطیع األطفال ممن یبلغون الخامسة أو أقل .  الثابت

استقالل حافلة النقل مجاناً مع الراكب البالغ الذي قام بدفع 
كما یستطیع المساعد الشخصي ألي راكب من .  األجرة

فعلى االقل یجب  ذوي اإلحتیاجات استقالل الحافلة مجاناً،
وینبغى على المساعد .  أن یدفع إحدھما األجرة كاملة

المصاحب ألحد األطفال من ذوي اإلحتیاجات الشخصي 
.  الخاصة دفع األجرة  في حالة إستقالل حافلة النقل
وبالمثل، ال یمكن لراكبین إدعاء أنھما مساعدین 

 . شخصیین لبعضھم البعض للتھرب من دفع األجرة
 
 
 

 
تشمل المساعدة الشخصیة على : سبل المساعدة الشخصیة
 :علیھما یلي ولكنھا ال تقتصر 

تقدیم المساعدة المالئمة للركاب في صورة تأبط  •
أو عملیة الصعود و لمشي اذراعیھ أو مساعدتھ على 

 .الھبوط من على السلم 
مساعدة الركاب على استخدام الكرسي ذو العجالت  •

لتفادي المنحدارات والخروج والدخول من وإلي 
 . األبواب الرئیسیة للمباني

الدخول إلى  توجیھ ضعاف البصر للخروج و •
 . األبواب الرئیسیة

 
ینبغي  ):بیك أب ویندو(النطاق الزمني إلستقالل الحافلة 

الحافلة في أي وقت خالل  بلركوأن تكون على إستعداد 
دقیقة المحددة كنطاق زمني لوصول الحافلة  30مدة ال 

فلة أحیاناً قبل الموعد المحدد اقد یصل سائق الح. وإستقاللھا
ویوجد لدیك الخیار . كنطاق زمني إلستقالل الحافلة

إلستقالل الحافلة إذا وصل السائق قبل الموعد المحدد أو 
یمكنك اإلنتظار ولكن ینبغي أن تبدأ في إستقالل الحافلة مع 

إذا لم . بدایة الموعد المحدد كنطاق زمني إلستقالل الحافلة
ل الحافلة عند وصول السائق یمكن تتمكن من إستقال

 .   وحینئذ یغادر سائق الحافلة" غیر موجود"إعتبارك 
 

 :غیر مصرح للسائقین بالتالي
 .دخول منازل الركاب •
تقدیم أي نوع من المساعدات الشخصیة للركاب  •

 .مثل المساعدة في إرتداء المالبس
 .حمل أو تحریك الركاب من مكان ألخر •
مساعدة الراكب الجالس على الكرسي ذو العجالت  •

 . في الصعود أو الھبوط على درجات السلم
إنتظار الراكب لحین القیام بأمر شخصي كإستخدام  •

 . أو زیارة الصیدلیة الصراف اآلليماكینة 
 . توجیھ الراكب لما بعد صالة الوصول أو الباب األمامي •
 . قبول إكرامیات مالیة •
 . القیام بخدمات للركاب كإستالم الوصفات الطبیة •
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 خدماتناأخبرنا كیف تسیر 
 

 الشكوى والشكر 
إذا ) ذا راید(نشجعك بإعالم فریق عمل برنامج الجولة 

إذا .  حصلت على خدمة ممیزة أو خدمة دون المستوى
أردت التقدم بشكوى رسمیة أو توجیھ شكر خاص بأي  

 :من خدماتنا ، یمكنك مراسلتنا عبر
 :البرید اإللكتروني. 1

RideProgram@ripta.com. 

  www.ripta.com:یمكن زیارتنا على موقعنا التالي. 2

 : یمكنك مراسلتنا على العنوان التالي  .3
RIde Customer Service 

705 Elmwood Avenue 
Providence, Rl 02907 

   ) 401(9760-461 :  یمكنك محادثتنا مباشرة على رقم. 4
 

دنا بتفاصیل أكثر یفي حالة محادثتنا أو مراسلتنا، یرجى تزو
عن الموضوع الخاص بك مثل وقت استقالل الحافلة ووقت 

كلما قمت بتقدیم  . و أسم السائق مغادرتھا ورقم الحافلة
معلومات أكثر كلما كانت لدینا مقدرة على التحقیق في 

سنقوم  . المختصة موضوع شكواك أو رفع شكرك للجھات
نقبل  .یوماً  14لرد علیك عادة في غضون بمتابعة شكواك وا

الشكاوى و خطابات الشكر التي ال یوجد بھا أسم 
 . الراسل

 

 
لجنة التوصیات الخاصة بوسائل النقل المیسرة 

 )أتاك(
تعمل أتاك كلجنة إصدار توصیات للركاب وممثلي ھیئات 

ومعطیاتھا لكل النقل وأخرین، حیث تقدم توصیاتھا 
وخدمات ) ذا راید(خدمات ریبتا بما فیھا برنامج الجولة 

وتجتمع لجنة أتاك بإنتظام   .خطوط النقل الثابتة
لإلنضمام . للمناقشة وتقدیم معطیات وتوصیات لریبتا

-784 (401)رقم  علىللجنة، یرجى اإلتصال بریبتا 
 .242داخلي  9500

 
 إستمارة إستبیان الركاب

صال بك من وقت إلخر كجزء من نظام یمكننا اإلت
إستبیان عشوائي نقوم بھ للسؤال عن الخدمة التي 

التلیفون أو ر بعنقوم باإلتصال بك .  تقوم بتلقیھا
لن یتم سؤالك عن أي بیانات شخصیة والینبغي .  البرید

علیك تقدیم اي بیانات شخصیة ال ترغب في مشاركتھا 
 . وتكون المشاركة في اإلستبیان تطوعیة . معانا

 
إذا قمت بالمشاركة في اإلستبیان، فلن یظھر أسمك على 

وتستخدم المعلومات  . أي المعلومات التي یتم نشرھا
تنا في المساعة على االتي نجمعھا منك حول خدم

.  تصمیم خدمات جدیدة أو تطویر الخدمات الحالیة
بمحاولة بیع أو تسویق ) ذا راید(ولن یقوم برنامج الجولة 

 .أي منتجات أو خدمات لك
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 خدمة النقل المتاحة من ریبتا 
 

) أیھ.دي.أیھ(حیث أن العدید من ركاب خدمات النقل الخاص 
یقوموا بإستخدام خدمات ریبتا األخرى للقیام ببعض جوالتھم، 

لمزید  . خدمات النقل المیسرة من ریبتا نعفنقدم نظرة شاملة 
من المعلومات، یرجى زیارة موقعنا على 

www.ripta.com 784 (401) :و قم باإلتصال علىأ-
9400. 

 
 خدمات ریبتا المتاحة

كل حافالت النقل . كل حافالت النقل التابعة لریبتا متاحة
 والشاحنات التابعة لریبتا

 :مزودة ب
القابلیة لخفض عتبة دخول الحافلة لتیسییر عملیة  •

 .إستقاللھا
) فالت النقل العالیةفي حا( الرافعات  •

 ) في حافالت النقل المنخفضة( المنحداراتو
ذات منطقتین عالیتي األمان لربط معدات  •

الركاب ذوي اإلحتیاجات العجالت الخاصة بنقل 
 .الخاصة

لوحات بأماكن التوجھ تتمیز بالوضوح وسھولة  •
 القراءة 

 . أماكن مخصصة في مقدمة حافلة النقل •
 

( ة الشخصیة یحق لكل العمالء إستخدام معدات المساعد
 ) المنحدارات الرافعات و

 
ترحب جمیع عربات 

الحیوانات ریبتا ومرافقھا ب
التي تقوم بخدمة 

 .أصحابھا

الرصیف عند التوقف اة ذبمحایقوم سائق الحافلة دائماً 
إذا لم یستطع السائق بالتوقف .  في محطات التوقف

قوم السائق بمساعدتك على إستقالل فی  الرصیف،اة ذبمحا
في أكثر نقطة أماناً على مقربة من  مغادرتھاالحافلة و 

  . محطات التوقف
 

ركاب ذوي اإلحتیاجات بمساعدة السائق الحافلة  عادةیقوم 
قبل كل الركاب  على إستقالل الحافلة ومغادرتھاالخاصة 
 .األخرین

 
ت ذات العجالت الخاصة معداالوتقع مسئولیة تأمین كل 

ذوي اإلحتیاجات الخاصة أثناء حركة  بالركاب من
 . الحافلة ضمن سیاسة ریبتا

 
یقوم السائق بإعالن رقم الخط ووجھة الحافلة وأیضاً نقاط 

 . تغییر خط النقل وأماكن التوقف
 

 اإلحتیاجات وذوي للمسنین الحافلة مرور تذاكر برنامج
فما  65ممن یبلغون من العمر (قد یؤھل المسنین     الخاصة

ممن لدیھم بطاقة شخصیة ساریة وكذلك ذوي ) فوق
اإلحتیاجات الخاصة لإلشتراك في برنامج لدفع نصف األجرة 

للمزید من المعلومات عن  . أو اإلعفاء من األجرة كاملة
كیفیة التقدیم إلستخدام برنامج نصف أجرة ریبتا أو 

اإلعفاء منھا، یمكنك 
 : رقم  علىاإلتصال بریبتا 

781-9400)401 ( 
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