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  السن لكبار األجرة مخفضة الحافالت ركوب بطاقات برنامج

  اإلعاقة ذوي واألشخاص
 
 

 الغرض من البرنامج 
 
المشارّإليهّفيّهذهّ( )RIPTA)كنّبرنامجّبطاقاتّركوبّالحافالتّمخفضةّاألجرةّالمقدمّمنّهيئةّالنقلّالعامّفيّواليةّرودّآيالندُّيمّ 

األشخاصّ"والذيُّيشارّإليهمّجميًعاّباسمّ)واألشخاصّذويّاإلعاقةّ( أوّأكثر65ّالذينّيبلغونّسنّ)كبارّالسنّ"( البرنامج"الوثيقةّباسمّ

نّركوبّالحافالتّالتابعةّلشبكةّالمواصالتّالخاصةّبهيئةّالنقلّالعامّفيّواليةّرودّآيالندّبأجرةّمخفضة،ّحسبّاألسعارّم"( المؤهلين
يةّرودّالتيّتحددهاّهيئةّالنقلّالعامّفيّواليةّرودّآيالندّوفًقاّللصالحيةّالتيّتتمتعّبهاّلتحديدّاألجرةّبموجبّالقوانينّالعامةّالخاصةّبوال

ولكيّيكونّاألشخاصّمؤهلينّللحصولّعلىّأجرةّمخفضة،ّيجبّعليهمّالحصولّعلىّبطاقةّركوبّالحافالتّ. 4-18-39آيالندّرقمّ

مخفضةّاألجرةّعلىّالنحوّالمنصوصّعليهّفيّالبرنامجّالذيّيحلّمحلّجميعّالبرامجّوالسياساتّواإلجراءاتّالسابقةّبشأنّاألجرةّ
 . تنداتّأّوبّوجّالمرفقةويتألفّالبرنامجّمنّهذهّالوثيقةّوالمس. المخفضة

 
 أهلية االستفادة من البرنامج 

  
 : يحقّلألفرادّالتأهلّلالستفادةّمنّالبرنامجّعلىّالنحوّالتالي

 

 للتأهل الخاص بكبار السن، يجب أن يقدم األشخاص ما يثبت عمرهم وهويتهم طبقًا لطلب كبار   .التأهلّالخاصّبكبارّالسن

  .بهذه الوثيقة كمستند أالسن المرفق 
 

 ّاإلعاقة ّالخاصّباألشخاصّذوي ّهويتهمّ  .التأهل ّيثبت ّاألشخاصّما ّيقدم ّأن ّيجب ّاإلعاقة، ّذوي ّكشخصّمن للتأهل
 .  بهذهّالوثيقةّكمستندّبوالمعلوماتّالتيّيتطلبهاّالطلبّالخاصّباألشخاصّذويّاإلعاقةّالمرفقّ

 
بطاقةّركوبّالحافالتّطوالّ"شخصّمنّذويّاإلعاقةّالحصولّعلىّإماّسوفّيحقّللشخصّالذيّيثبتّأهليتهّكشخصّكبيرّالسنّأوّك

وتخولّبطاقاتّركوبّالحافالتّطوالّاليومّاألفرادّالمؤهلينّركوبّحافالتّهيئةّالنقلّ  1".بطاقةّركوبّالحافالتّالمحدودة"أوّ" اليوم
لحافالتّالمحدودةّاألفرادّالمؤهلينّركوبّحافالتّوتخولّبطاقاتّركوبّا.  العامّفيّواليةّرودّآيالندّفيّأيّوقتّمقابلّأجرةّمخفضة

وتكونّالساعاتّالتيّ. هيئةّالنقلّالعامّفيّواليةّرودّآيالندّمقابلّأجرةّمخفضةّأثناءّالساعاتّالتيّتكونّخارجّنطاقّذروةّالرحالت
 :تكونّخارجّنطاقّذروةّالرحالتّعلىّالنحوّالتالي

  
 .مساء6:00ًّّمساًء؛ّوبعدّالساعة3:00ّّصباًحاّوالساعة9:00ّّصباًحا؛ّبينّالساعة7:00ّّقبلّالساعةّ  :أيامّاألسبوع

 
 .  طوالّاليوم :عطالتّنهايةّاألسبوعّواإلجازات

 
  

                                                      
ومعّذلك،ّلنُّيطبقّأيّتخفيضّعلىّاألجرةّعلىّطرقّالخدمةّالخاصةّأوّالطرقّشديدةّاالزدحام،ّوذلكّعلىّالنحوّالمحددّمنِّقبلّهيئةّ  1

 .  النقلّالعامّفيّواليةّرودّآيالند
 

 

 برنامج بطاقات ركوب الحافالت  

 مخفضة األجرة
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 متطلبات أهلية الدخل 
 

المحدودةّسوفّيتوقفّماّإذاّكانّالشخصّالمؤهلّيمكنهّالحصولّعلىّبطاقةّركوبّالحافالتّطوالّاليومّأوّبطاقةّركوبّالحافالتّ
سوفُّتتاحّجميعّبطاقاتّركوبّالحافالتّطوالّاليومّلألشخاصّالمؤهلينّالذينّيقلّدخلهمّعنّالحدّالمذكورّ.  علىّدخلّذلكّالشخص

المشارّإليهّفيّهذهّ)فيّالبحثّاالجتماعيّالذيّيتمّإجراؤهّمنّقِبلّالمكتبّالتنفيذيّللخدماتّالصحيةّوالبشريةّفيّواليةّرودّآيالندّ

منّ% 200وُيحددّحدّالبحثّاالجتماعيّحالًياّعندّ"(. المكتبّالتنفيذيّللخدماتّالصحيةّوالبشريةّفيّواليةّرودّآيالند"باسمّالوثيقةّ

ّالمبينّفيّ  2.مستوىّالفقرّالفيدرالي ّلألشخاصّالمؤهلينّممنّيقلّدخلهمّعنّالحد وسوفّتتوفرّبطاقاتّركوبّالحافالتّالمحدودة
 . البحثّاالجتماعي

 
لتأهلّللحصولّعلىّبطاقةّركوبّالحافالتّطوالّاليوم،ّيتعينّعلىّالشخصّالمؤهلّاستكمالّالطلبّالخاصّبأهليةّالدخلّامن أجل و

 .  بهذهّالوثيقةّكمستندّجالمرفقّ
 

 األجرة المخفضة للمرافقين
 

ّالذينّيستخدمونّالكرسيّ المتحركّالحصولّعلىّسوفّيحقّلألشخاصّالذينّيرافقونّويساعدونّاألشخاصّالمؤهلينّالمكفوفينّأو
وسوفّتشيرّبطاقاتّركوبّالحافالتّالتيّتصدرّلألفرادّالمكفوفينّأوّاألفرادّالذينّيستخدمونّكرسًياّمتحرًكاّإلىّأنّ.  أجرةّمخفضة

 .  المرافقّالذيّيرافقّويساعدّهؤالءّاألفرادّسوفّيحقّلهّالحصولّعلىّأجرةّمخفضة
 

 التقدم بطلب الحصول على بطاقة ركوب حافالت مخفضة األجرة 
 

 :هناكّثالثّطرقّللحصولّعلىّاالستماراتّالخاصةّببطاقاتّركوبّالحافالتّمخفضةّاألجرة
 

ّّ–منّخاللّالموقعّاإللكترونيّالخاصّبهيئةّالنقلّالعامّفيّواليةّرودّآيالندّ :التنزيلّعبرّاإلنترنت .1

www.ripta.com/buspassprogram . 
 

-401عنّطريقّاالتصالّبخدمةّالعمالءّالخاصةّبهيئةّالنقلّالعامّفيّواليةّرودّآيالندّعبرّالرقمّ :الطلبّعبرّالهاتف .2
781-9400 . 

 
 Kennedy 1: يئةّالنقلّالعامّفيّواليةّرودّآيالندّوعنوانهلهالحضورّإلىّمكتبّالهويةّالتابعّ :الحضورّشخصًيا .3

Plaza, Providence RI 02903 (ّّإلىّالساعة9ّّمنّاالثنينّإلىّالخميس،ّمنّالساعة ؛ّأوّ(مساء4ًّّصباًحا

ّوعنوانه ّآيالند ّرود ّوالية ّفي ّالعام ّالنقل ّلهيئة ّالتابع ّاالستعالمات  ,Elmwood Avenue 705: مكتب
Providence RI 02907 (ّمساء4ًّّصباًحاّإلىّالساعة9ّّمنّاالثنينّإلىّالجمعة،ّمنّالساعة  ) 

 
تبّويمكنّتقديمّاالستماراتّباليدّإلىّمكاتبّهيئةّالنقلّالعامّفيّواليةّرودّآيالندّالمذكورةّأعالهّأوّإرسالهاّعنّطريقّالبريدّإلىّالمك

 . Elmwood Avenueالموجودّفيّ

 إجراءات تقديم الطلبات 
 

ويخطرونّمقدميّالطلباتّ( االستمارات)االستمارةّّسوفّيتحققّموظفوّهيئةّالنقلّالعامّفيّواليةّرودّآيالندّمنّالمعلوماتّالواردةّفي

21ّّفيّغضونّ ّعمل ّيوم ّالطلباتعن ّهذه ّبطاقاتّركوبّ. حالة ّعلى ّللحصول ُّيعتمدون ّالطلباتّالذين ّمقدمي ّمع ّموعد وسُيحدد

ّواستالمّبطاقةّركوبّالحافالتّالخاصةّبهم ّلتصويرهمّفوتوغرافًيا ّال. الحافالتّمخفضةّاألجرة ّكانّلدىّمقدم طلبّبطاقةّركوبّإذا

إذاّكانّلدىّمقدمّالطلبّ.  ،ّفالُّتطبقّأيّرسومّبالنسبةّللبطاقةّالجديدة2013يناير1ّّحافالتّمخفضةّاألجرةّبالفعلّصدرتّلهّبعدّ

دوالراتّللبطاقة،ُّتدفعّنقًداّأوّعنّطريق10ّّ،ّفسُيطبقّرسمّإداريّبقيمة2013ّيناير1ّّبطاقةّركوبّحافالتّحاليةّصدرتّلهّقبلّ

ّالمستقبل ّفي ّآيالند ّرود ّوالية ّفي ّالعام ّالنقل ّهيئة ّ ّتحدده ّالذي ّالنحو ّعلى ّأخرى ّوسيلة ّطريق ّعن ّأو ّبريدية ّعلىّ. حوالة يتعين
ويةّأخرىّمقبولةّعلىّسبيلّالمثال،ّرخصةّقيادةّأوّجوازّسفرّأوّبطاقةّه)األشخاصّتقديمّبطاقةّهويةّتحملّصورةّشخصيةّساريةّ

  .للحصولّعلىّبطاقةّركوبّالحافالت( صادرةّعنّالحكومة
 

                                                      
رودّآيالندّبحقّالتنازلّعنّّعالوةّعلىّذلك،ّتحتفظّهيئةّالنقلّالعامّفيّوالية.  وُيراعىّأنّهذاّالحدّيخضعّللتغيير  2

والّيجوزّأنّ.  اشتراطاتّالدخلّفيماّيتعلقّبالبرامجّالخاصة،ّأوّإبرامّعقودّقدّتتيحّبطاقاتّركوبّحافالتّقدّتحيدّعنّهذهّالسياسة
 . تؤثرّالعقودّأوّالتنازالتّعلىّاألحكامّالمتعلقةّباستخدامّبطاقاتّركوبّالحافالت
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 تجديد بطاقات ركوب الحافالت
 

بعدّانتهاءّصالحيةّبطاقةّركوبّالحافالت،ّيتعينّعلىّصاحبّالبطاقةّإعادةّتقديمّ. تكونّبطاقاتّركوبّالحافالتّساريةّلمدةّعامين
ومعّذلك،ّتحتفظّّهيئةّالنقلّالعامّفيّواليةّرودّآيالندّبالحقّفيّتقليلّأوّزيادةّ.  لبرنامجالطلبّطبًقاّلألحكامّالمنصوصّعليهاّفيّهذاّا

 . مدةّسريانّبطاقةّركوبّالحافالت
 

 استبدال بطاقات ركوب الحافالت 
 

الحافالتّالتالفةّويجبّإعادةّبطاقةّركوبّ. يجبّطلبّاستخراجّبطاقاتّركوبّالحافالتّالبديلةّللبطاقاتّالمفقودةّأوّالمسروقةّشخصًيا

دوالرّلجميعّبطاقاتّركوب20ّّوُيفرضّرسمّبقيمةّ. إلىّهيئةّالنقلّالعامّفيّواليةّرودّآيالندّمنّأجلّالحصولّعلىّالبطاقةّالبديلة

 . الحافالتّالبديلة
 

 األجرة السارية
 

وتخضعّاألجرةّ.  علىّأجرةّمخفضةتكونّبطاقاتّركوبّالحافالتّالصادرةّبموجبّهذاّالبرنامجّساريةّفقطّلغرضّالتأهلّللحصولّ
   .التيّيدفعهاّحاملّالبطاقةّللتغييرّاستناًداّإلىّأيّتغييرّفيّاألجرةّتجريهّهيئةّالنقلّالعامّفيّواليةّرودّآيالند

 
 استخدام بطاقات ركوب الحافالت الخاصة بهيئة النقل العام في والية رود آيالند

 
لصادرةّبموجبّهذاّالبرنامجّفيّحوذةّالشخصّالمؤهلّفيّجميعّاألوقاتّأثناءّركوبّيجبّأنّتبقىّجميعّبطاقاتّركوبّالحافالتّا
إنّبطاقاتّركوبّحافالتّهيئةّالنقلّالعامّفيّواليةّرودّآيالندّإلكترونيةّويجبّتسجيلهاّ. حافالتّهيئةّالنقلّالعامّفيّواليةّرودّآيالند
 . ققّمنّبطاقةّالهويةّالتيّتحملّصورةّشخصيةّللمستخدميحقّللسائقينّالتح. فيّجهازّتحصيلّاألجرةّلكيّتصبحّمقبولة

 
 االستخدام غير المالئم لبطاقات ركوب الحافالت الخاصة بهيئة النقل العام في والية رود آيالند 

 
وتتضمنّحاالتّ. تحتفظّّهيئةّالنقلّالعامّفيّواليةّرودّآيالندّبالحقّفيّاستردادّأيّبطاقةّركوبّحافلةّتمّاستخدامهاّبشكلّغيرّالئق

  :االستخدامّغيرّالالئق
 

 ّاستخدامّبطاقةّمنتهيةّالصالحية 

 ّاستخدامّبطاقةّخاصةّبشخصّآخر 

 ّتشويهّبطاقةّركوبّالحافالت 

 ّمشاركةّأوّبيعّبطاقةّركوبّالحافالت 

 ّالحصولّعلىّبطاقةّركوبّالحافالتّبشكلّغيرّالئقّأوّبطريقةّاحتيالية 
 

ةّركوبّالحافالتّالخاصةّبهّاستخداًماّغيرّالئقّللتعليقّمنّالبرنامجّلمدةّتصلّإلىّعامّواحد،ّقدّيتعرضّالشخصّالذيّيستخدمّبطاق
يؤديّأيّاستخدامّغيرّالئقّإلىّاإللغاءّالدائمّلبطاقةّركوبّالحافالتّالخاصةّ. وبعدّانقضاءّهذاّالعامّيجوزّللشخصّإعادةّتقديمّطلب

 . بالشخصّواالستبعادّمنّالبرنامج
 

 اف حاالت االستئن

ّإلغاؤها ّتم ّأو ّبه ّركوبّالحافالتّالخاصة ّبطاقة ّمصادرة ّتم ّأو ُّرفضّطلبه ّاستئنافّإذا ّتقديم ّللشخصّاختيار ّتوفيرّ. يجوز يمكن

 : يومّعملّإلى20ّويجبّتقديمّاالستئنافّخطًياّفيّغضونّ. معلوماتّإضافيةّأوّأيّمنّالظروفّالمخففةّكجزءّمنّاالستئناف
 

eS re otsuC RT IRTcivR raganRT ,mts  ass  TCnTa  
507 eu eCC  ecRgtR , TCci RgvR eS 02905 

 
يتولىّمديرّخدمةّالعمالءّمراجعةّجميعّالموادّذاتّالصلةّوفحصّالموضوعّواالستشارةّمعّاألطرافّاآلخرينّحسبّالضرورةّواتخاذّ

 .يومّعملّمنّاستالمّاالستئناف21ّالقرارّفيّغضونّ
 
 


