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 سیاسة خدمة النقل العابر
 

 نزیتالنطاق: عمالء دارت باراترا
 اإلدارة المسؤولة: العملیات

   ۲۰۱۸یولیو  ۱۰تاریخ السریان: 
 تمت الموافقة علیھ من قبل: لجنة دارت 

 
 الغرض

 دارت  بخدمة یتعلق فیما  )، ADAاإلعاقة ( ذوي األمریكیین وقانون)  FTA( الفیدرالیة النقل إدارة للوائح وفقا السیاسة،  وضع ھو الوثیقة ھذه من الغرض
 .األفراد  للركاب باراترانزیت

 
 السیاسات

 والحجوزاتالجدولة  .１

 فسیتم توجیھ  صوتي،  برید ترك إذا تم .    مساء ٥و صباحا ۷ الساعة بین  الجمعة إلى االثنین من دارت ب االتصال طریق الخدمة عنطلب   یمكن  
 من  أیام) ۷( سبعة قبل الحجوزات قبول سیتم. رحلةال موعد لتحدید الراكب مكالمة بإعادة دارت موظفو وسیقوم ھاتفھم ورقم أسمائھم إلى ترك الركاب
 .الرحلة لتاریخ  السابق الیوم في  األسبوع نھایة عطالت  في  مساء  ٤و األسبوع أیام في  مساء  ٥ الساعة حتى  رحلة جدولة للمسافرین  یمكن.  الرحلة تاریخ

 
 الحضور وعدم   اإللغاء .２

 المتفاوض  االستالم نافذة بدء قبل سریعال النقل مكتب إلى) 1( واحدة ساعة من أقل بإشعار مجدولة رحلة المسافر یلغي عندما المتأخر اإللغاء یحدث
 .الخدمة تعلیق لمراجعة الطریقة بنفس معھ التعامل وسیتم  الحضور،  لعدم الوظیفي المكافئ ھو المتأخر اإللغاء. علیھا

 
 المسافر  قام إذا.  علیھا  المتفاوض االستالم نافذة  داخل االستالم موقع في الحافلة تكون عندما مجدولة رحلة الراكب یفوت عندما الحضور عدم یحدث
 االتصال  علیھ جبفی الرحلة،  یقم الراكب بھذه إذا لم".  نشطة" رحلة رحلة العودة فستظل الرحلة،  من األولى المحطة إلغاء في التأخر الحضور أو بعدم

 .الرحلة إللغاءسریع  ال  النقل بمكتب
 

 ممارسة أو نمط ھناك كان إذا ما لتحدید رحالتھ مراجعة إلى المتأخر اإللغاء أو/  و الحضور عدم رحلة یتكبد تقویمي شھر خالل مسافر أي یؤدي قد
 .الفائتة  للرحالت

 
 : عقوبة فرض إلى تؤدي قد التي المتأخرة الرحالت أو /و تظھر التي ال الرحالت تحدید عددمعاییر  یلي فیما ، بإجراء مراجعة DART تقوم عندما  

  شھریا  متأخر إلغاء /  ظھور بدون رحالت ۳أقصى  بحد - شھریا رحلة ۱٤ إلى ۱ •
  شھریا  متأخر إلغاء/  ظھور بدون رحالت ٦أقصى   بحد - شھریا رحلة ۲۹ إلى ۱٥ •
  شھریامتأخر  إلغاء /  حضور بدون رحالت ۸أقصى  بحد -شھریا  رحلة ۳۹ إلى ۳۰ •
  شھریا متأخر إلغاء/  ظھور بدون رحالت ۱۰أقصى  بحد -شھریا  رحلة ٥۰ إلى ٤۰ •
   شھریامتأخر  إلغاء/  حضور بدون رحلة ۱۲أقصى  بحد - شھریا رحلة ٥۱ من أكثر •
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 ظروف  بسبب تحدث عروض احتساب أي یتم   لن.  السابق للشھر المتأخر اإللغاء أو الحضور عدم رحالت بعدد المسافر إخطار سیتم المراجعة،  بعد
.   تأخرالم اإللغاء  أو الحضور لعدم رحلة معینة في أي یحق للمسافرین الطعن.   المجدولة بعد النافذة المشغل وصول عند أو  الراكب سیطرة عن خارجة

 .الرحلة سجل في للطعن أو البرید أو الھاتف عبردارت  ب االتصال للمسافرین یمكن
 

 تعلیق  وترك 8100-283-515 الرقم على الھاتف عبر دارت عمالء بخدمة االتصال للمسافرین یمكن الحضور،  لعدم محددة رحلة أي في للطعن
.      عمل) ۲( یومین عن تزید ال  مدة بالراكب في  باالتصال   DART موظفو وسیقوم الحادث تفاصیل    الركاب سیطلب من.  المراجعة یطلب الذي العمیل

 .ھاتفیة مكالمة عبر الراكب إلى وإبالغھ ) ٥( الخامس نھایة یوم العمل االستئناف بحلول حل سیتم
 

 :التالي العنوان  إلى بالبرید ومرسال خطیا الطلب ھذا  یكون أن یجب.  البرید طریق عن مراجعة بطل أیضا للمسافرین یمكن

 باراترانزیت دارت
 موین دي لمنطقة اإلقلیمیة النقل ھیئة               

 620 Cherry Street 
Des Moines, IA 50309 

 
 كتابي رد وإرسال االستئناف بمراجعةدارت   ستقوم.  بالراكب  لالتصال دارت  المفضلة ل والطریقة االستئناف تفاصیل  الرسالة على تحتوي أن  یجب 

 .االستئناف استالم من عمل أیام) ٥( خمسة غضون في
 

 : ة التالی المتأخر للعقوبات اإللغاء أو/و الحضور عدم لعدد رحالت األقصى الحد یتجاوزون   الذین المسافرون یخضع 

 تحذیرخطاب   – ۱االنتھاك  •
 واحد  أسبوع لمدة الخدمةتعلیق  -۲ المخالفة  •
 أسبوعین لمدة الخدمة تعلیق  – ۳ المخالفة  •
 واحد  شھر لمدةالخدمة  تعلیق -  الالحقة والمخالفات ٤المخالفة  •

 
 الحضور  وعدم المتأخر اإللغاء لحاالت األقصى  الحد تتجاوز التي  األشھر عدد احتساب  سیتم . المخالفات فیھ  تستمر شھر لكل  تدریجیا  الخدمة تعلیق سیتم
 .متجددة شھرا ۱۲ فترة مدى على

 
 زائر  3. 

 الزائر  من  یطلب قد دارت التكمیلیة العابر شبھ النقل خدمة  الستخدام  مؤھلون العادي الثابت  المسار  نظام  استخدام یستطیعون ال الذین اإلعاقة  ذوو الزوار
" ADAقبل  من العابر  شبھ  قلمؤھل للن" على أنھ الزائر  اعتماد  تم  إذا   . إقامتھ  أو /  و إعاقتھ  وطبیعة األھلیة  من للتحقق DART إلى معینة وثائق تقدیم

  ADA التكمیلي  شبھ  النقل  خدمة من   یوما) ۲۱( وعشرین واحد إلى  یصل ما وستوفر الموافقة دارت باراترانزت   تحترم النقل العام، فسوف مزود من قبل
 باراترانزت،  ADA ل مؤھلون أنھم یدعون ولكنھم ، آخر عام كیان قبل من   مؤھلون  أنھم  على  الزوار  اعتماد  یتم إذا لم    .یوما  ۳٦٥فترة   خالل  للزائر 

  .سریعال النقل خدمة من متتالیا یوما ۲۱ إلى یصل بما تزویدھم وسیتم االفتراضیة باألھلیة لھم السماح
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 العمل  وساعات الخدمة  منطقة  4.

 .الثابت المسار ذات دارت حافالت كخدمة مماثلة وساعات خدمة منطقة في الخدمة تشغیل على باراترانزیت دارت تعمل

 إلى  أو الثابتة،  دارت  خدمة  وحول داخل میل ۳/٤ األقل على  باراترانزیت دارت خدمة منطقة تشمل :دارت خدمة  منطقة  •
 .  تالي جغرافي فارق  أقرب

 ویمكن ،للمسار ثابتة زمنیة نقطة أول من مبكر وقت في الصباحفي  التقاط  أول   یحدث أن   یمكن :دارت خدمة ساعات   •
    .للمسار ثابتة زمنیة نقطة آخر من متأخر وقت في تسلیم آخر یحدث أن

 
 

 :المراجعة  سجل  
 

 :التاریخ   .1
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