كيفية شراء البطاقات
287 Grove Street

معلومات

المركز الرئيسي WRTA

خدمة

Worcester, MA 01605

 Paratransitمن الرصيف الى

الرصيف.

ايضا“ خدمتنا من الباب الى الباب عند الطلب.

و

تسمح لكم و مساعدكم الطبي اذا كان لديكم مساعد بأن تنقلو WRTA

مركز خدمة الزبائن في WRTA

06 Foster Street
Worcester, MA 01608

الكتاب يحتوي على  06بطاقة ثمنه  80دوالر

Paratransit

كل بطاقة تساوي  52.سنتا
بطاقات Paratransit

ال تخولكم أن تستعملو خدمات الحافلة الكبيرة

معكم اغراض بشرط عدم حاجتكم للمساعدة من قبل السائق وان ال
تتعدى االغراض مساحة مقعد واحد من الحافلة.عدم التزاكم بهذه
الشروط يعرضكم الى فقدانكم لخدامتنا.السأئقين و العاملين ال يسمح
لهم بأن يقبلو اي اكراميات .اذا كنتم ترغبون بالشكر يمكنكم ارسال
رسالة الى
ادارة WRTA

Service

Worcester Regional Transit Authority
60 Foster Street,3rd Floor
Worcester, MA 01608

خدمات الزبائن WRTA
Foster Street

60

Information

Worcester, MA 01608
508.791.9782

ساعات العمل
االثنين الى الجمعة من ال  0066صباحا الى  0066مساء
السبت من ال  0066صباحا الى 20:6مساء

ورتا ترحب مالحظاتك .االتصال بنا مع أسئلتك والتعليقات
www.therta.com/feedbackوالشكاوى في  0005-008-26أو

www.wrtaparatransit.com

508-791-9782
Option 3

www.therta.com

لم تستعملو الحافلة من قبل؟
ال مشكلة! يمكنكم ان تستقلو الحافلة مع المدرب إلرشادكم كيف يمكنكم
ان تستقلو الحافلة.
للمعلومات 0اإلتصال ب TESSعلى الرقم  260.82:.:828او
عبر اإليميل ttrainer@therta.com

ما هو Paratransit

كيفية طلب الخدمة ؟
لم تحصل على اتصال ؟
يمكنك اإلتصال على منظم الرحالت في CMTM

على الرقم  260.82:.:85:مابين الساعة  2082صباحا و
الساعة  0066صباحا و  80:6مساء و الساعة  0082مساء
PBSIمابين الساعة  0066صباحا و  80:6مساء يمكنكم
اإلتصال ب مكتب
على الرقم  260.025.050:و الضغط على الرقم 8

يمكن للركاب طلب الخدمة باإلتصال على  260.025.050:سبعة ايام في
األسبوع مسبقا مابين ال  0066صباحا و ال  80:6مساء على ان ال يكون
طلب الخدمة بعد ال  80:6مساء من اليوم ما قبل الخدمة.

هو خدمة الي شخص من ذوي االحتياجات الخاصة  ,الغير قادر عن استعمال
الحافلة الكبيرة .يجب ان تقوم بتقديم الطلب شخصيا لتقييم وضعك الصحي
تحت اطار المبادئ التوجيهية لقانون ذوي االحتياجات الخاصة
األمريكية .للمواعيد للتقديم على الخدمة اإلتصال على 508.752.9283

عند طلب الخدمة
عليك اعطاء عامل الهاتف اسمك ,العنوان الذي انت متواجد فيه و العنوان
الذي متوجه اليه  .وقت موعدك و وقت موعد العودة  ,يجب ان تخبر عامل
الهاتف اذا كنت تستعمل كرسي متحرك او اذا كان بصحبتك مساعد او رفيق
او حيوان يساعدك.

و الضغط على الرقم 8
يمكن للراكب ان يتجول اي مكان داخل وستر و على مسافة  :\8ميل من كل
مسار الحافالت الكبيرة خارج المدينة .

* ستحصل على اتصال مسجل عن رحلتك معنا الليلة التي تسبق الرحلة.
األيام و ساعات الخدمة في وستر
الرحالت على الوقت  ,الرحالت المتأخرة,الغياب عن
الرحالت ,عدم التواجد ,و اإللغاء المتأخر 0
هناك فترة  56دقيقة قبل وصول الحافلة يجب ان تكون جاهز
خالل هذه الفترة اما على الرصيف او في مكان يمكنك ان تره
في الحافلة عند قدومها  ,السائق ينتظر  2دقائق فقط قبل ان
يغادر و يتجه الى موعد اخر.

التعرفة
أيام األسبوع  8026صباحا الى  86055مساء
$ 2.75داخل البلدة -جهة واحدة

السبت  2026صباحا الى  860:2مساء

$ 3.00بلدة واحدة بعيدة عن وستر-جهة واحدة

األحد  0082صباحا الى  00:2مساء

 $ 3.25بلدتين بعيدة عن وستر -جهة واحدة
 $ 3.50ثالث بلدات بعيدة عن وستر-جهة واحدة
السائق ال يحمل ينقود لذا عليك انت تحضر االجرة كاملة و انه غير مسموح
للسائق ان

اذا كان لديك شخص يساعدك ,هذا الشخص يستقل معك مجانا  ,يمكن لك ان
تصطحب معك رفيق  ,الرفيق يدفع نفس الذي تدفعه انت  .بعض االنواع من
الحيوانات مصرح لها WRTAداخل عربات

جميع المعلوات متوفرة بعدة لغات.

