
 
 ریبتا حافالت إستقالل دلیل
  النقل حافالت إلستخدام مفصل دلیل

 
 )ریبتا( آیالند رود بوالیة للنقل العامة الھیئة برعایة یأتیك

 
 2 الصفحة

 
 !لجولتك تخطط كیف

 
  الحافلة تستقل كیف

 
 زیارة أو التسوق أو العمل إلى للذھاب الحافلة تستقل كنت إذا.  مقصدك إلى للوصول الطرق وأمن أسھل من ریبتا حافلة تُعد

 .وھدوء راحة وأكثرھا تنقل وسیلة أرخص ریبتا فحافلة صدیق
 

 النقل؟ حافلة نستقل و سویاً  النذھب لما. ماري العمة لزیارة الذھاب أود كارلوس، مرحبا
 

  .  الخطوط و المواعید على التعرف في بمساعدتنا وسیقوموا  9400-781رقم على بریبتا اإلتصال أستطیع
 5555-745-800-1 أو 711 على اإلتصال السمع لضعاف یمكن

 
 وجدول الشخصیة الجوالت عن معلومات تقدیم على الجوالت جدول یساعدك ؟RIPTA.com ریبتا موقع بزیارة تقم ال لما

 . الحافالت مواعید
 

یمكن كما .Providence في Elmwood Avenue 705 في الواقع ریبتا مكتب في النقل حافالت مواعید ولاجد وتوجد
الحصول على نسخة من الجدول من مركز كیندي بالزا انترمودیل ترانسبورتیشین أو مركز زوار نیوبورت جیتواي أو 

  . أمتراك بروفیدانس ومركز الباوتاكت بالكستون فالي السیاحي
 

 3 الصفحة
 

 الحافلة نستقل ھیا
 عزیزي األن لیس

 
 !حافلتنا أنھا. .  11 رقم

 . إستقاللھا قبل أوالً  الحافلة من تخرج الركاب ظرننت دعنا 
 

 .أكثر من حافلة في طریقنا لزیارة العمة ماري تبدیلبین الحافالت ألننا نحتاج  للتغییر تذكرةسوف أطلب من السائق 
 

 . الحافالت بین التبدیل ثمن سنت 50 زائد$ 2.00 واحد إتجاه في الجولة تكلفة تبلغ
 

 أقوم . سنت 25 الحافالت بین التبدیل وتكلفة$ 1.00 جولتي تكلفة ستبلغ ولذلك.*  السن كبار من ننيأل تخفیض على حصلت لقد
سأقوم بوضع .  للسائق بتقدیمھا أقوم ثم لقرائتھا الذكیة األجرة ماكینة في السن بكبار الخاصة المخفضة البطاقة  بتمریر أوالً 

  .كیما أستطیع إستخدامھا  للعودة بطاقة التغییرسنت في  75عي دوالرین في المكان المخصص لذلك وبعد ذلك سیكون م
 

 من الیسار إلى العلوي القسم في الموجود المخصص المكان في واحدة وسأضع.* األسواق من ریبتیكس مجموعة بشراء قمت لقد
 . األجرة صندوق
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 " التكلفة؟ ماھي" صفحة أنظر األجرة عن المعلومات من لمزید*
 

 4 الصفحة
 ...أمي یا المقعد ھذا في وأجلسي تفضلي

 السن لكبار محجوز أنھ
 

 .  محطتنا وصلتنا لقد  مریحة الجولة كانت لقد
 

 . الحافلة مغادرة نرید أننا السائق لتنبیھ الحبل بجذب سنقوم ولذلك وجھتنا من خطوات بعد على نحن
 

 .ماري العمة إلى لنذھب الحافلة بتبدیل األن سنقوم
 

 . ساعتین لمدة صالحة الحافالت لتبدی تذكرة تظل*
 

 ! 26رقمھاھي حافلتنا 
 

 . الحافالت تبدیل تذكرة بإستخدام األن سنقوم
 
 ! وصلنا لقد 
 

 5 الصفحة
 

 الحافلة مواعید جدول تقرأ كیف
 
 .الخریطة في النھایة و البدایة نقاط تظلل -
 . للتبدیل استخدامھا یمكنك التي النقل خطوط امأرق ھناك ویكون الحافالت تبدیل محطات في" T" العالمة ھناك تكون -
 التوقف محطات من ستھلكالم الوقت تقدیر یمكنك توقفك، محطة تظھر لم إذاو  .توقف محطة كل في للحافالت المحددة المواعید تتوفر -

 . التالیةو السابقة
 . النقل خطوط أو تالحافال مواعید عن ھامة معلومات توفر التي اإلضافیة المعلومات بمالحظة قم -
 

  . وفوق مساحات زجاج الحافلة النبذة غالف ویظھر رقم وأسم خط النقل على
 

 .منھا للعودة والثانیة المدینة وسط إلى لإلتجاة واحدة.  . . خریطتین مواعید جدول كل ویتضمن
 

 .الحافلة إستقالل قواعد
 

 .الخاصة اإلحتیاجات وذوي السن لكبار األمامیة المقاعد أترك
 

 .للرأس سماعات معھا كان إذا الصوتیة األجھزة إستخدام یمكن
 

 . الشخصیة بمتعلقاتك الحافلة ردھة في المرور حركة بإعاقة والتقم الحافلة إلى الصعود قبل األطفال عربات بطي قم
 

 . األصفر الخط بعد الحافلة داخل بالوقوف یسمح
 

 .لةالحاف داخل الشرب أو األكل أو بالتدخین الیسمح
 

 .الشخصیة المساعدة و الخدمة لغرض كانت إذا إال الحیوانات بإصطحاب یسمح ال
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 . ریبتا حافلة داخل لإلشتعال قابلة سوائل أي أو السیارات وشواحن والمتفجرات األسلحة بإصطحاب الیسمح

 
 كال في وأنظر المشاة لعبور المخصصة األماكن في بالمشي قم  .بإستخدام الباب األمامي والھبوط من الباب الخلفي قم بالصعود إلى الحافلة

 .  العجالت ذات للمقاعد المخصصة األماكن بحجز تقم وال اإلتجاھین
 

 .متعلقاتك الشخصیة أبداً  ال تترك

 .مشتبھ بھا متروكة أو تلمس أو تتجاھل حقیبة ال

 .  فوراً  السائق أعلم

 6 الصفحة
 التكلفة؟ ماھي

 
 إلیكترونیة تذكرة أي تحدید في مساعدتك الخدمة لمندوب ویمكن. إحتیاجاتك على تعتمد اإللیكترونیة التذاكر  من متنوعھ مجموعة ریبتا تقدم

 .لك مناسبة
 

 البطاقة إدخال مكان
 المعلومات عرض

 للبطاقة الذكي ئالقار
 البطاقة تمریر مساحة

 الورقیة النقود وضع مكان
 المعدنیة العمالت وضع مكان

 
 2.00$ : الركوب تعریفة

فقط في المكان المخصص لوضع النقود $ 20و 10$و,5$و1$من فئة  مسطحةوضع أوراق مالیة بقم .  النقل بحافلة العادیة الجولة تكلفة
 .مادي باقي تقدیم للسائقین یمكن ال. في المكان المخصص للعمالت المعدنیة واحدا تلو اآلخرأو قم بإیداع العمالت المعدنیة 

 .  المادي الباقي على تحتوي الركوب بتعریفة تخاص صندوق من بطاقات إصدار یتم
 

 سنت 50 : تبدیل الحافالت
 تكون التي الحافالت تبدیل تذاكر بإصدار الركوب تعریفة صندوق یقوم .دفع تعریفة الركوب قبلأخبر السائق أنك تود تبدیل بین الحافالت 

 . حافلة أي من شراؤھا وقت من ساعتین لمدة صالحة
 

 التابعة المخفض الركوب بطاقة إظھار عند الذروة ساعات عدا فیما الثمن مخفضة تذاكر على الخاصة اإلحتیاجات وذوي السن كبار لیحص
 .  (Medicare)الصحي التأمین بطاقة أو لریبتا

 
   الذروة أوقت غیر في$ 1.00 :الخاصة اإلحتیاجات ذوي/كبار السن

 ) الذروة قاتأو غیر في(  سنت 25:  الحافالت تبدیل
 . مجاناً  الحافلة استخدام بطاقة على للحصول الخاصة اإلحتیاجات ذوي أو المنخفض الدخل ذوي السن كبار یؤھل قد
 

    $6.00 یومیة مرور بطاقة
 .  إصدارھا وقت من ساعة 24 لمدة صالحة
 . الشاحنات و الحافالت من عدد أي في لإلستخدام صالحة

 . یومیة مرور بطاقة شراء تود أنك السائق أخبرو. الحافلة من شراؤھا یمكن
 . لذلك المخصص الموضوع في البطاقة بتمریر قم
 

 **$26.00 جولة 15ل مرور بطاقة
 .إنتھاء تاریخ ھناك لیس

 . اإلستخدام حتي صالحة
 .الحافالت بین التبدیل تشمل
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 . فقط ریبتا وشاحنات لحافالت صالحة

 .  الھ المخصص المكان في تمریرھا یتم
 

 $20.00 ریبتیكس
 .  جولة لكل الحافالت بین واحدة تبدیل فرصة على تشمل واحد إلتجاه تذاكر 10 مؤلفة مجموعة

 .لھا المخصص المكان في تمریرھا یتم
 . إنتھاء تاریخ ھناك لیس

 
 حسب التقویم** $62.00  بطاقة مرور شھریة

 .فلكس وخدمة ریبتا وشاحنات حافالت في الوالیة أنحاء كل في الجوالت من محدد غیر لعدد لإلستخدام صالحة
 . الركوب تعریفة صندوق یمین إلى العلوي القسم في الموجود المخصص المكان في مررھا

 
 . $18.50 أقصى وبحد سنت 25 أدنى بحد الركوب تعریفة صندوق یصدرھا  -المادي الباقي بطاقة

  . غیر صالحة لإلستبدال بالنقود.  اإلستخدام حتي صالحة.  إنتھاء تاریخ ھناك لیس.  المستقبلیة للجوالت صالحة
 

 ).  بالغ راكب كل مع أطفال 3 أقصي بحد( بالغ شخص بمصاحبة مجاناً  بالركوب الخامسة سن من أقل األطفال یقوم -األطفال
 .ماركت ساید وأیست شوب أند وستوب بالزا كیندي في للبیع*

 .ماركت دسای ووأیست  بالزا كیندي في للبیع** 
 
 

 7 الصفحة
 

 الخاصة اإلحتیاجات وذوي للمسنین  المرور تذاكر برنامج
 المرور بطاقات توفر .الخاصة اإلحتیاجات وذوي السن كبار من للمؤھلین والمجانیة المخفضة المرور لبطاقات خاص برنامج ریبتا تقدم

 مرور بطاقة على بالحصول الخاصة اإلحتیاجات وذوي السن رلكبا یمكن.   صالحة مستندات وجود مع المؤھلین واألشخاص السن لكبار
 أیام في) م6-م3(و) ص9-ص7( الذروة اوقات أثناء كاملة الركوب تعریفة دفع یتم حیث ریبتا، من مقدمة الثمن لنصف تصل ضةمخف

 یمكن.   (Medicare)الصحي مینالتأ بطاقة أو المخفضة المرور بطاقة تقدیم عند األخرى األوقات في األجرة نصف دفع ویتم األسبوع
 السن لكبار المرور بطاقات تكلفة تبلغو .مجاناً  الحافلة إستقالل المؤھلین الخاصة اإلحتیاجات وذوي المنخفض الدخل أصحاب من السن لكبار

 . سنوات 5 لمدة وصالحة 2015 عام في$ 25.00 الخاصة اإلحتیاجات وذوي
 

 مؤھل؟ أنا ھل
  السن  كبار

عند تقدیمك إلثبات شخصیة  بطاقة المرور المخفضة لحافالت ریبتاعاماً أو أكثر فأنت مؤھل للحصول على  65غ من العمر إذا كنت تبل
الخاصة بكبار السن إعتماداً على الدخل المادي  بطاقات المرور المجاني لحافالت ریبتاُتمنح  و.مدعم بصورة شخصیة وإثبات السن

  .المنخفض للفرد
 

 الخاصة اإلحتیاجات ذوي
طبي إلعادة التأھیل أو  مكتب، یجب تقدیم خطاب موجھ من ھیئة معترف بھا مثل  بطاقة المرور المخفض  من ریبتاللحصول على 

 . م أو خطاب من مكتب األمن اإلجتماعي یفید بإعتبار الشخص من ذوي اإلحتیاجات الخاصةمدرسة للصُ 
  . یجب أن تكون من ذوي الدخل المادي المنخفضة من ریبتا بطاقة المرور المجانیللحصول على  
 

 . التأھل عملیة عن معلومات على للحصول 604 داخلي 9500-784 على أتصل أو RIPTA.com ریبتا موقع بزیارة قم
  
 

 ریبتا؟ لحافالت المخفضة أو المجانیة المرور بطاقات على للحصول التقدیم یمكنني أین
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 انترمودیل بالزا كینیدي في المكتب یوجد. للمستخدم الشخصیة الصور تحمل التي ریبتا بطاقات بإستخراج الخاص یبتار مكتب زیارة یمكنك

 .  م 4 إلى م1 ومن ظ12 إلى ص9 الساعة من الخمیس إلى األثنین من المكتب یعمل.  بروفیدانس مدینة قلب في  سنتر ترانسبورتیشین
 

 األفراد و السن لكبار المرور بطاقات لتوفیر الوالیة حول األماكن من العدید إلى البطاقات بإستخراج الخاص ریبتا مكتب عمل فریق ویسافر
 أسبوع كل من الجمعة یوم المكتب ویغلق. بروفیدانس مدینة قلب في الواقع للمكتب الذھاب علیھم یتعذر الذین الخاصة اإلحتیاجات ذوي من

 .بالوالیة األماكن مختلف في الخدمة ملتقدی جوالت  بعمل العمل فریق یقوم حیث
 !منك مقربة على ریبتا عمل لفریق جولة ھناك كانت إذا لمعرفة العمالء بخدمة أتصل أو  RIPTA.comریبتا موقع بزیارة قم
 

  الخاصة اإلحتیاجات وذوي للمسنین المخفضة المرور بطاقات برنامج
 البطاقات البرنامج ویشمل الخاصة اإلحتیاجات وذوي السن كبار من للمؤھلین الحافالت في  مرور لبطاقات خاص برنامج ریبتا تقدم

 الخاصة اإلحتیاجات ذوي أو أكثر أو سنة 65 العمر من البالغون المنخفض المادي الدخل ذوي األشخاص یستقل وقد. المجانیة و المخفضة
 من أو عاماً  65 األقل على یبلغون ممن األخریین الركاب كل یقوم ینماب . ریبتا من المقدمة المجاني المرور بطاقة بإستخدام* مجاناً  الحافلة

 نصف بدفع ویقوم األسبوع أیام في)  م6-م3(  و) ص9-ص7( الذروة ساعات أثناء كاملة الركوب تعریفة بدفع الخاصة اإلحتیاجات ذوي
 أو لریبتا التابعة الخاصة اإلحتیاجات ذوي أو السن بكبار الخاصة الشخصیة تحقیق بطاقة إبراز عند األخري األوقات في الركوب تعریفة
 .  Medicare الصحي التأمین بطاقة

 
 .  الركوب تعریفة صندوق في بطاقتك بتمریر فقط قم
 

 اإلتصال یمكنك ، الخاصة اإلحتیاجات وذوي لسنا لكبار الخاصة ریبتا من المرور بطاقات لبرنامج التأھل كیفیة حول  المعلومات من لمزید
 . RIPTA.com ریبتا موقع زیارة أو 604 داخلي 9500-784ب

 
 8 الصفحة 

 العجالت ذو المقعد إستخدام
 بالمواطنین الخاص للقانون لریبتا التابعة النقل عربات كل تخضع! ریبتا أولویات إحدى الخاصة اإلحتیاجات لذوي الخدمة تقدیم تُعد

 600 حوالي تسع المقاعد لتلك مخصصة المنحداراتو العجالت ذات للمقاعد افعاتر على وتحتوي الخاصة اإلحتیاجات ذوي من األمریكین
 محطات عن اإلعالن یستطیع كما الخاصة، اإلحتیاجات ذوي مساعدة ویستطیع فعةلراا استخدام على مدرباً  الحافلة قسائ ویكون. باوند

 .  الرئیسیة التوقف
 

 . بأمان األن التقدم تستطیع.  سیدي حاضر
 

 . خروجك عند األحزمة ھذة بإنزال سأقوم
 

 .  أیضاً  األمان بحزام یختص فیما لي لمعاونتك شكراً 
 

 . السائق إلعالم المطویة المقاعد وراء الموجودة الید بدفع سأقوم لذلك توقفي، محطة اقتربت لقد
 

 9 الصفحة
 أیھ.دي.أیھ خدمة
 برنامج خالل من الخاص النقل خدمة ریبتا توفر ، ریبتا من الثابت النقل خط إستخدام من إعاقتھم تمنعھم الذین الخاصة اإلحتیاجات لذوي

).   أیھ.دي.أیھ( 1990 لسنة الخاصة اإلحتیاجات ذوي من األمریكین للمواطنین حقوق بحمایة الخاص القانون مع باإلتساق) راید ذا( الجولة
 أسئلة أي بخصوص أو الخاص النقل خدمة على الحصول لبط إستمارة بخصوص 9760-461  رقم على الجولة ببرنامج اإلتصال یمكنك

 . )أیھ.دي.أیھ( الخدمة عن
 

 في تنتھي و الجوالت جمیع تبدأ یجب أن .مسبق حجز ذلك ویتطلب الباب إلى الباب من التوصیل خدمة )أیھ.دي.أیھ( الخاص النقل یوفر
 .  لریبتا التابع المعتاد النقل خط من میل 3/4 خالل

 
  الخدمة؟ على للحصول المؤھل ھو الشخص من
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 مخصصةمنحدارات أو برافعات المزودة المعتادة ریبتا حافالت استخدام من إعاقتھ تمنعھ ممن الخاصة اإلحتیاجات ذوي من شخص أي •

 .العجالت ذات للمقاعد
 .  الحافالت توقف محطات من العودة أو إلى الذھاب من إعاقتھ تمنعھ شخص أي •
 

 لة؟الجو حجز یمكنني كیف
 .9760-461 رقم على) راید ذا( الجولة ببرنامج أتصل •
 .  وموعدك نھایتھا ونقطة جولتك بدایة ونقطة مفصالً  وعنوان أسمك مثل الضروریة المعلومات لتقدیم مستعداً  كن •
 

 التكلفة؟ ماھي
 . $4.00 الواحد اإلتجاه في  )أیھ.دي.أیھ( الخاص النقل وسائل بإستخدام الجولة تكلفة تبلغ

 
 الذھاب؟ یمكنني ینأ

 طبیة مواعید -
 تسوق -
 سینما -
 التجمیل صالون -
 .الخاص النقل خط من میل 3/4بُعد على مكان أي -

 
 . 461 9760-ب اإلتصال یرجى ، )أیھ.دي.أیھ( الخاص النقل خدمة حول المعلومات من لمزید

 
 10 الصفحة

  اإلنتقال خدمة برامج
  الثابت الخط

  .خط 55الوالیة ل تمتد خدمة خطوط النقل الثابت عبر
 

  ترانسآرت
 برنامج من فالھدف.   حولھا من للمجتمع اإللھام تصدر فنیة لتجربة العادیة الحافالت توقف محطات بتحویل ترانسآرات برنامج یقوم

 صورة تقدیم الوقت نفس وفي الطقس من للحمایة ومقاعد إنتظار أماكن بتوفیر وذلك ریبتا خدمات مستخدمي تجربة تحسین ھو الترانسآرت
 بتمویل ریبتا ھیئة تقوم.  الفیدرالیة الحكومة برعایة البرنامج ھذا تنفیذ تم.  بھ المحیطة المنطقة تجمیل على یعمل الذي  الفرید الممیز للمبني

 . الباقیة% 20 بتمویل المعاونة والمجتماعات الھیئات قامت بینما ترانسآرت مشروعات من% 80
   

 خدمة فلكس
 .تصل خطوط الحافالت المعتادة ببعضھا البعض .ھا نفس تكلفة الخدمة المعتادةتبلغ تكلفت

 .وویسترلي ووونسوكتویستوارویك اكویدنك و وساوث نست وباسكوج وسالترسفیل اجامتاحة األن في كوفنتري وكینجستون ونار  
 . FLEX(3539) -906-877-1لمزید من المعلومات، أتصل على  

 

 رسالة ریبتا
مة نقل  آمنة وواقعیة ومعقولة الثمن برعایة فریق عمل مؤھل من المحترفین الذین یسعون لخدمة العمیل والبیئة ویتعھدون بتقدیم توفیر خد

 .  خدمة نقل ممیزة
 

 10الصفحة 
 )أي.أر(مصادر تھم الراكب 

 !نحن في خدمتك لتحسین تجربتك مع حافالت النقل 
إدارة الطرق السریعة بتمویل و لوالیة رود آیالند النقلادارة برعایة  )أي.أر( المسافر مصادر یطلق علیھ االسمیقدم برنامج مجاني 

 :بالحكومة اإلتحادیة الخدمات والمعلومات التالیة
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 إحجز مكان لسیارتك وقم بجولتك

 .  نساعدك على إیجاد مكان مناسب لركن سیارتك وإیجاد مواعید سریعة لحافالت النقل
 

  أماكن وقف السیارات
الذي یتطلب من بعض أصحاب العمل الذین یقومون بتوفیر أماكن توقف للسیارات مخفضة  1-7-5-37ندعم تنفیذ قانون الوالیة رقم 

 .  موظفیھم ببطاقات مرور  حافالت ریبتا في مقابل أماكن توقف السیارة بتزویداألجر 
 

 اإلستضافة 
 . لقیام بجوالتكنساعدك في الوصول لشخص مستعد إلستضافتك في سیارتھ ل

 
 )لخدمة اإلستضافة( أماكن توقف مخفضة للسیارات في وسط المدینة

 .  نوفر سعر مدعم ألماكن توقف السیارات بداخل مجمع بروفیدانس التجاري

 العودة الحتمیة للمنزل
 . لمستخدمي خدمة اإلستضافة سیارة أجرة مجانیة تقلھم للمنزلء، نوفر في حالة الطواري

 
 ضافة في رحلة الذھاب إلى المدرسةخدمة اإلست

خدمة مجانیة توفر للوالدین شبكة آمنة وعملیة من العائالت المھتمة بمشاركة األعباء و المسئولیات الخاصة بالذھاب الیومي للمدرسة 
 . لتوصیل األطفال

 
 باس-یو 

 .رامج ریبتانوفر وسائل نقل للطلبة مجانیة أو بتعریفة ركوب مخفضة في الجامعات المشتركة في ب
 

  أرقام ھامة

 9400-781 معلومات عن جدول المواعید & العمالءخدمة 
 711أو   TDD RI Relay1-800-745-5555  آیالند االتصاالت للصم باستخدام نظام التسلیم بوالیة رود جھاز

 133داخلي  9500-784  وجد &فقد
 604داخلي  9500-784 مكتب البطاقة

 126داخلي  9500-784    مصادر المسافر
  3539FLEX (-906-877-1(    خط حجز خدمة فلكس

  153داخلي  9500-784    )أیھ.دي.أیھ(منسق خدمات 
 9760-461  )ذا راید( برنامج الجولة

 604داخلي   9500-784ذوي اإلحتیاجات الخاصةبرنامج بطاقات المرور لكبار السن و
 

  . commuter@RIPTA.comل برید إلیكتروني علىأو أرس 9400-781أتصل بمصادر المسافر الیوم على 
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