
 اإلحتیاجات وذوي السن للكبار  المرور تذاكر برنامج على شاملة نظرة
 الخاصة

 
 

 السن إثبات
 : من المستندات التالیة كإثبات للسن واحدةیجب أن تقدم 

 الصحي التأمین بطاقة .1
 المیالد شھادة .2
 القیادة رخصة .3

 للوالیة التابعة الشخصیة البطاقة .4
 السفر جواز .5
نةالمواط أوراق أو كارد الجرین .6

 أعاقة وجود شھادة
  :من المستندات التالیة كإثبات لإلعاقة واحدةیجب أن تقدم 

 الصحي التأمین بطاقة .1
  فوق فما% 70 نسبتھا إعاقة بوجود یفید القدامى المحاربین إدارة من خطاب .2
 یدیف صاحب عمللدى أو من شركة التأمین ضد العجز  الخاصة اإلحتیاجات ذوي على یشرف عمل صاحب من خطاب .3

  فوق فما% 70 بنسبة أعاقة بوجود
 لذوي اإلجتماعي األمن خدمة من یستفید الذي الشخص أسم یوضح اإلجتماعي األمن ھیئة من) سنة خالل( حدیث خطاب .4

 ھیئة من أصلي معونة خطاب مثل یكون أن للخطاب یمكن.   اإلعاقة أساس على المساعد الدخل أو الخاصة اإلحتیاجات
 بتكلفة بالتعدیل إخطار أو الحكومة من منافع على الحصول تصدیق خطاب أو الخاصة اإلحتیاجات ويلذ اإلجتماعي األمن

 ).أي. أس. أس( المعیشة
بخط عریض فیدل ذلك أنھ مستحق لمنافھ األمن اإلجتماعي لذوي إذا كانت أي عبارة مكتوب   :أعاقة وجود شھادة

 .فیدل ذلك غیر مستحق مائلإذا كانت مكتوبھ بخط  ، أما اإلحتیاجات الخاصة أو الدخل القومي المساعد
. أس. أس(  الخاصة اإلحتیاجات لذوي إجتماعي أمن تأمین 

 )أي. أس.أس( مساعد قومي دخل  )أي. دي

 : ل الخاصة اإلحتیاجات ذوي منافع دفع ویتم •
o المعاق أو الكفیف 
o 19وال 18ال مابین أو 18 سن دون وأطفالھم 

 )الطلبة منافع( نویةالثا المدرسة في اوالزالو
o 18 سن فوق الخاصة اإلحتیاجات ذوي االطفال 
o أطفال لدیھ\لدیھا أرمل\أرملة 
o خاصة إحتیاجات ذو\ذات أرمل\أرملة  
o الطفولة منذ خاص إحتیاج ذو بالغ شخص  

 :ل المساعد الدخل منافع دفع یتم •
o عام 65 العمر من البالغون األشخاص 

 *فأكثر
o لخاصةا اإلحتیاجات ذوي من البالغین 

 األكفاء أو
o الخاصة اإلحتیاجات ذوي من األطفال 

  األكفاء أو
 65 العمر من البالغون األفراد یؤھل*  

 الحافالت مرور لبطاقات  فأكثر
 السن على إستناداً 

 

 : یلي ما ھي لریبتا الشھادة تلك لتقدیم بھا المعترف الجھات وحالیاً،.  إعاقة بوجود تشھد بھا معترف ھیئة من خطاب .5

 .  أعاقة وجودل الشھادات بتقدیم المھتمة األخرى بالجھات اإلعتراف ویمكن  

 التأھیل أعادة خدمات  مكتب •
 الطبي) أیھ في( مركز •
 )أي.أر( كروسرودس •
 المجتمع رعایة إتحاد •
 بروفیدانس مركز •
 )أي.أر( جودویل صناعات •
 الُصم مدرسة •
 المستقلة للمعیشة باري مركز •

 )أي.أر(أیدز بروجیكت •
 كوالبورتیف أي أر ننورذر •
 ھوب اوف ھاوس •
 لدى مستشفى رود آیالند النطق و للسمع مركز •
 لیفینج اندبندنت فور سنتر ستایت أوشن •
 النفسیة للرعایة ریفروود •
  سنتر كنت •
 الصحیة للرعایة جیتواي •
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 الھویة إثبات
 یكن لم إذا.  مدرسیة ھویة بطاقة أو سفر ازجو أو للوالیة تابعة ھویة بطاقة أو قیادة رخصة مثل شخصیة صورة لھا بطاقة مطلوب

من  موظف  أي أو اإلجتماعي األخصائي أو الوصي أو العائلة من لفرد أو الوالدین ألحد فیمكن شخصیة صورة بھا ھویة بطاقة للفرد
 .الخدمة طالب الشخصویصادق على ھویة   ھویتھ بطاقة تقدیم بالحالة عالقة لھ ھیئة

 
 المادي الدخل إثبات

 یجب مجانیة مرور بطاقة على للحصول .األجر نصف لدفع للحافالت مرور بطاقة على للحصول الفرد اإلعاقة أو السن إثبات ھلیؤ
 من حیث الدخل الشروط عشر الثامنة سن دون األطفال على األوصیاء یستوفي أن یجب و من حیث الدخل محددة شروط تتحقق أن
 .للطفل إصدارھا یتم للحافلة مجانیة مرور بطاقة علي الحصول أجل من

 
 2012 لعام المادي الدخل شروط
 .الفیدرالیة الحكومة حددتھ الذي الفقر خط من% 200 بمقدار للفرد القومي الدخل یكون

   :من المستندات التالیة كإثبات للدخل المادي واحدةیجب أن تقدم 
 ) للفقراء صحي تأمین بطاقة( طبیة مساعدة بطاقة •
  اإلجتماعي األمن ھیئة معونة على صولبالح حالي خطاب •
  القدامى المحاربین معونة على بالحصول حالي خطاب •
  الحالي المعاش كشف حساب أو  بنكي تقریر أو شیك من نسخة •
 فلیتعین دخل، للفرد یكن لم إذا  .الذي یمكن الحصول علیھ من إدارة العوائد الداخلیة كإثبات للدخل إفادة بالحساب الضریبي •

 .الضریبي بالحساب إفادة متقدی

 )irs.gov( الحصول على إفادة بالحساب الضریبي من إدارة العوائد الداخلیة
 إفاداتك علي أحصل بیاناتك أجمع تحتاجھا؟ التي المستندات ھي ما

 المجانیة إفادة الحساب الضریبيتقدم 
معلومات أساسیة تشمل الحالة اإلجتماعیة 

 لصافي ووالدخل ا االقرار المقدمونوع 
الدخل القابل لمحاسبة و اجمالي الدخل المعدل

  . الضریبة

 اإلجتماعي األمن رقم .1
 المیالد تاریخ .2
  العنوان .3
  البریدي الرمز .4

 أو www.irs.gov بزیارة قم
  ب أتصل

1-800-908-9946 
 خدمات لمكتب أذھب أو

 الداخلیة العوائد

  الداخلیة العوائد خدمات مكتب مواقع
 الھاتف العمل وساعات مواعید العنوان المدینة

Providence 380 Westminster St 4282-525 (401) م 4.30-ص 8.30الجمعة  -األثنین 
Warwick 60 Quaker Lane 4797-826 (401) م 4.30-ص 8.30الجمعة  -األثنین 

 
 الركوب تعریفة سیاسة

 بطاقة یحمل شخص أي.  الثابت النقل خط خدمات كل في مجاناً  الحافالت إستقالل في الحق لھ مجانیة مرور بطاقة یحمل شخص أي
 كل في الذروة ساعات أثناء في كاملة واألجرة المعتادة األوقات أثناء الركوب تعریفة نصف دفع علیھ یتعین الثمن مخفضة مرور

 . الثابت النقل خط خدمات
 

 :الذروة قاتأو
 .األسبوع أیام في م6-م3 و ص9-ص7

 :المعتادة األوقات
 وتشیر.  الرسمیة األجازات و األسبوع نھایة عطالت في الیوم وطوال األسبوع أیام في م6 بعد و م 3-ص9 بین و ص 7 قبل

 أن یجب.   مجاناً  فلةالحا إستقالل الشخصي للمساعد یحق.  شخصي مساعد إصطحاب للراكب یحق كان إذا لما المرور بطاقة
 .المعتادة األجرة للشخص المصاحبین  األخرین الركاب یدفع
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  للحافلة مرور بطاقة على الحصول

 

 :المرور بطاقة لبرنامج للتأھل موافقة على الحصول یمكنني أین
 

 لمكتبا یعمل و .Kennedy Plaza in Downtown Providence 1  في الواقع الھویة لبطاقات ریبتا مكتب من .1
 . الرسمیة العطالت في المكتب یغلقو. م 4 إلى م1 ومن ظ12 إلى ص9 الساعة من الخمیس إلى األثنین من

 

 موقع على اإلطالع یمكنك.   الجمعة أیام بروفیدانس مدینة خارج األخرى المواقع بزیارة المتنقل ریبتا مكتب یقوم .2
 .المواقع تلك لمعرفة 604.داخلي 9500-784ب أإلتصال أو www.ripta.com ریبتا

 
 . $25.00 المرور بطاقة تكلفة تبلغ  :لرسوما
 
 

 . اإلصدار تاریخ من سنوات 5 لمدة المرور بطاقات تسري  : اإلنتھاء تاریخ
 

  :إستبدال بطاقات المرور
 .  جدیدة ىأخر على الحصول أجل من التالفة المرور بطاقة إعادة یتعین •
 .  ریبتا إبالغ عند جدیدة بطاقة إصدار یتم ورالمر بطاقة سرقة أو فقدان حالة في •

 . المرور بطاقة بإستبدال الخاصة لرسوما بعض ھناك •
 10.00$ إلستبدال البطاقة للمرة األولى . 
 15.00$ إلستبدال البطاقة للمرة الثانیة . 
 20.00$ ستبدال البطاقة للمرة الثالثة وبعد ذلكأل. 

 
 : المرور بطاقة تجدید

 .م إستخراج البطاقة لتجدیدھاویتم دفع نفس رسو •
 .   المادي للدخل وإثبات الصالحیة المنتھیة البطاقة إحضار بمجرد السن لكبار المرور بطاقة تجدید یتم •
 .جدید منودخلھم   أعاقتھم یثبت ما تقدیم الخاصة اإلحتیاجات ذوي على یتعین •

 
 : الُمعادة المرور بطاقات

 المستخدم ریبتا إدارة تعفي قد.  ذلك في التحقیق بعد وذلك إسترجاعھا المراد أو الُمصادرة ورالمر بطاقة مقابل$ 5.00 مبلغ دفع یتم
 . الظروف على وإستناداً  الحالة حسب المبلغ ذلك دفع من

 
  ریبتا مرور بطاقة إستخدام

 أن فحیث.  الحافلة دخول عند رالمرو بطاقة إبراز یتم. فلكس وخدمة الثابت النقل خط حافالت في ریبتا مرور بطاقة إستخدام یمكن
 .  قبولھا یتم حتى الركوب تعریفة صندوق في تسجیلھا فیجب إلیكترونیة البطاقات

   .ریبتا خدمات إستخدام وقت طوال المستخدم حوزة في المرور ببطاقة اإلحتفاظ یجب.  المستخدم ھویة من التحقق للسائقین یحق
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 اریبت مرور لبطاقة الخاطيء اإلستخدام
 :مایلي الخاطيء اإلستخدام ویتضمن.  خاطيء بشكل إستخدامھا تم مرور بطاقة أي إسترجاع أو مصادرة لریبتا یحق

 . الصالحیة منتھیة بطاقة إستخدام •
  أخر شخص مرور بطاقة إستخدام •
  المرور بطاقة واجھة عكس •
   المرور بطاقة بیع أو مشاركة •
 وذلك مرور بطاقة علي للحصول بالتزویر األشخاص أحد قیام إكتشاف تم إذا -مرور بطاقة على ينالقانو غیر الحصول •

 . البطاقة إستعادة یتم إصدارھا، بعد
 

 مرور بطاقة على للحصول أخري مرة التقدیم الفرد یستطیع قدو .عام لمدة أو استبدالھا المستعادة أو الُمصادرة البطاقة إعادة یتم لن
 .عام مرور بعد

 
 . فوراً  بتجدیدھا صالحیتھا إنتھاء بعد قصد بدون المرور بطاقة بإستخدام قام الذي العمیل یستطیع

 
 بطاقة صاحب یتحمل سوفھذا و. بطاقة جدیدة أو بدیلة تكلفة دفع مروره بطاقة إسترجاع أو مصادرة تمت راكب أي على یتعین

 بخصوص ریبتا تقرھا التي المالیة لمصروفاتا مع یتماشى مالي مبلغ الخطأ تصحیح وتم خاطيء بشكل إستخدامھا تم التي المرور
 .المرور بطاقات

 
 إلتماس تقدیم

 إضافیة معلومات تقدیم ویمكن.   تھاإستعاد أو مروره بطاقة مصادرة تمت أو طلبھ رفض تم إذا إلتماس تقدیم الشخص یستطیع
 :التالي للعنوان خطیاً  المكتوب  اإللتماس إرسال یتم.   اإللتماس طلب من كجزء أوشرح الظروف الخاصة

RIPTA  
Customer Service Manager 

Bus Pass Program 
705 Elmwood Avenue 
Providence, RI  02907 

 األمر لزم إذا األخرى الجھات وإستشارة الموضوع في التحقیق و باألمر المتعلقة المستندات بمراجعة العمالء خدمة مدیر وسیقوم
 . إلتماسك إستالم من) عمل أیام( یوماً  15 غضون في المالئم القرار وإتخاذ

 
 أسئلة
 خدمة بمدیر اإلتصال یرجى الخاصة، اإلحتیاجات وذوي السن بكبار الخاصة ریبتا من المرور بطاقة برنامج عن األسئلة من للمزید

 .140 داخلي9500-784-401 رقم على العمالء لشئون العام المدیر بمساعد أو 183 داخلي9500-784-401 رقم على العمالء
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	يجب أن تقدم واحدة من المستندات التالية كإثبات للإعاقة:
	1. بطاقة التأمين الصحي
	2. خطاب من إدارة المحاربين القدامى يفيد بوجود إعاقة نسبتها 70% فما فوق
	3. خطاب من صاحب عمل يشرف على ذوي الإحتياجات الخاصة أو من شركة التأمين ضد العجز لدى صاحب عمل يفيد بوجود أعاقة بنسبة 70% فما فوق
	4. خطاب حديث (خلال سنة) من هيئة الأمن الإجتماعي يوضح أسم الشخص الذي يستفيد من خدمة الأمن الإجتماعي لذوي الإحتياجات الخاصة أو الدخل المساعد على أساس الإعاقة.   يمكن للخطاب أن يكون مثل خطاب معونة أصلي من هيئة الأمن الإجتماعي لذوي الإحتياجات الخاصة أو خط...
	5. خطاب من هيئة معترف بها تشهد بوجود إعاقة.  وحالياً، الجهات المعترف بها لتقديم تلك الشهادة لريبتا هي ما يلي:
	ويمكن الإعتراف بالجهات الأخرى المهتمة بتقديم الشهادات لوجود أعاقة.
	 مكتب  خدمات أعادة التأهيل
	 مركز (في أيه )الطبي
	 كروسرودس (أر.أي)
	 إتحاد رعاية المجتمع
	 مركز بروفيدانس
	 صناعات جودويل (أر.أي)
	 مدرسة الصُم
	 مركز باري للمعيشة المستقلة
	 بروجيكت أيدز(أر.أي)
	 نورذرن أر أي كولابورتيف
	 هاوس اوف هوب
	 مركز للسمع و النطق لدى مستشفى رود آيلاند
	 أوشن ستايت سنتر فور اندبندنت ليفينج
	 ريفروود للرعاية النفسية
	 كنت سنتر
	 جيتواي للرعاية الصحية
	يؤهل إثبات السن أو الإعاقة الفرد للحصول على بطاقة مرور للحافلات لدفع نصف الأجر. للحصول على بطاقة مرور مجانية يجب أن تتحقق شروط محددة من حيث الدخل و يجب أن يستوفي الأوصياء على الأطفال دون سن الثامنة عشر الشروط من حيث الدخل من أجل الحصول علي بطاقة مرور ...
	شروط الدخل المادي لعام 2012
	يكون الدخل القومي للفرد بمقدار 200% من خط الفقر الذي حددته الحكومة الفيدرالية.
	يجب أن تقدم واحدة من المستندات التالية كإثبات للدخل المادي:
	 بطاقة مساعدة طبية (بطاقة تأمين صحي للفقراء)
	 خطاب حالي بالحصول على معونة هيئة الأمن الإجتماعي
	 خطاب حالي بالحصول على معونة المحاربين القدامى
	 نسخة من شيك أو تقرير بنكي  أو كشف حساب المعاش الحالي
	 إفادة بالحساب الضريبي الذي يمكن الحصول عليه من إدارة العوائد الداخلية كإثبات للدخل.  إذا لم يكن للفرد دخل، فليتعين تقديم إفادة بالحساب الضريبي.
	مواقع مكتب خدمات العوائد الداخلية
	سياسة تعريفة الركوب
	الحصول على بطاقة مرور للحافلة
	أين يمكنني الحصول على موافقة للتأهل لبرنامج بطاقة المرور:
	 10.00$ لإستبدال البطاقة للمرة الأولى.
	 15.00$ لإستبدال البطاقة للمرة الثانية.
	 20.00$ لأستبدال البطاقة للمرة الثالثة وبعد ذلك.

	إستخدام بطاقة مرور ريبتا
	يمكن إستخدام بطاقة مرور ريبتا في حافلات خط النقل الثابت وخدمة فلكس. يتم إبراز بطاقة المرور عند دخول الحافلة . فحيث أن البطاقات إليكترونية فيجب تسجيلها في صندوق تعريفة الركوب حتى يتم قبولها.
	يحق للسائقين التحقق من هوية المستخدم.  يجب الإحتفاظ ببطاقة المرور في حوزة المستخدم طوال وقت إستخدام خدمات ريبتا.
	الإستخدام الخاطيء لبطاقة مرور ريبتا
	تقديم إلتماس
	أسئلة



