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دليل  STSللركاب
نوفمرب 2021

النسخ املطبوعة من هذا املستند هي نسخ ال ميكن السيطرة عليها.

املقدمة

وفقًا لقانون األمريكيني ذوي اإلعاقة ( ،)ADAتقدم  CATSخدمة النقل املوازي إىل األفراد الذين ،بسبب اإلعاقة (الجسدية أو اإلدراكية أو
البرصية) ،ال ميكنهم الوصول إىل املسار الثابت للحافالت .تدير ( CATS Special Transportation Service (STSنظام
النقل املوازي التكمييل  ،وهي خدمة مجدولة مسبقًا ،ومشرتكة ،وخدمة من الرصيف إىل الرصيف .تعمل  STSيف نفس ساعات الخدمة مثل
خدمة  CATSللحافالت والقطارات الثابتة ،من الساعة  5:00صبا ًحا حتى  2:00صبا ًحا من االثنني إىل السبت ومن  6:00صبا ًحا إىل
 2:00صبا ًحا أيام األحد والعطالت الرسمية.
تعمل خدمة  STSمبوجب قانون األمريكيني ذوي اإلعاقة ،والذي يضمن جميع الرحالت داخل منطقة خدمة النظام .تُع َّرف منطقة خدمة
 STSبأنها املنطقة التي تصل إىل  1.2كم عىل جانبي طريق حافالت ثابت أو محيل قائم .الخدمة متاحة يف نفس األيام واألوقات التي يعمل
فيها املسار الثابت يف املنطقة.
إذا كانت لديك إعاقة متنعك من استخدام حافالت ذات مسار ثابت ،فقد تكون بعض الرحالت أو جميعها كذلك مؤهلة للحصول عىل خدمة
النقل املوازي .أنت مؤهل لخدمة النقل الخاصة حتى لو كان مكان إقامتك خارج منطقة الخدمة .يف ظل هذه الظروف ،ميكن أن تستوعب
 STSأي موقع ركوب أو إنزال يقع يف نطاق  1.2كم من منطقة الخدمة.
يف بعض األحيان ،تقوم  CATSبإجراء تغيريات عىل منطقة خدمة حافالت املسار الثابت ،مام قد يتسبب يف حدوث تأثريات عىل منطقة خدمة
قانون األمريكيني ذوي اإلعاقة بطول  1.2كم لعمالء  .STSعندما تتغري منطقة خدمة مسار ثابت ،فإن منطقة قانون األمريكيني ذوي اإلعاقة
تتغري أيضا .قد تتأثر الخدمة الخاصة مبوقع الركوب أو اإلنزال
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األهلية

يتم تحديد األهلية من خالل ثالثة عوامل:

 .1قدرتك عىل الوصول من وإىل محطة الحافالت/القطارات
 .2قدرتك عىل الصعود إىل الحافلة/عربة القطار والخروج منها
 .3قدرتك املعرفية عىل التنقل يف نظام املسار الثابت للحافالت/السكك الحديدية
تشمل القضايا التشغيلية التي ال تُستخدم لتحديد األهلية ما ييل:
.1
.2
.3
.4

العمر
املسافة من وإىل محطة الحافالت
عدم وجود خدمة الحافالت يف املنطقة
اكتظاظ الحافالت

وثيقة الحقوق

تلتزم  STSبتوفري الخدمة
الجيدة لجميع عمالء  .CATSلذلك ،لدينا
التزام تجاهك وهو:
• النقل اآلمن والرسيع والالئق
• الركوب يف الوقت املناسب يف غضون  30دقيقة
• مركبات نظيفة وجيدة الصيانة وموظفني
•	االستجابة يف الوقت املناسب للمخاوف وااللتزام بالتحقيق
واملعالجة وحل املشكالت بطريقة رسيعة
• رد محرتم ورسيع والئق عىل املكاملات
•	جودة النقل تعادل الخدمة التي تقدمها CATS
مبسار ثابت وخدمات السكك الحديدية الخفيفة.
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مدونة قواعد السلوك
توقعات عمالئنا:
•
•
•
•
•
•
•

كن مستع ًدا للصعود إىل داخل باب الركوب املحدد لك
اتبع القواعد املذكورة يف هذا الدليل
اجعل األجرة جاهزة للدفع يف وقت الصعود
ال تأكل أو ترشب يف املركبة
ممنوع استخدام أي كحول أو منتج تبغ أو سيجارة إلكرتونية يف املركبة
استخدم سامعات الرأس يف جميع األوقات عند االستامع إىل املوسيقى أو أي صوت آخر
عامل موظفي  CATSوغريهم باحرتام

إن الطريقة التي تترصف بها مع مركباتنا مهمة ،ونحن نحتفظ بالحق يف رفض نقل العمالء الذين يتسببون يف اضطراب أو يشكلون تهدي ًدا أو
خط ًرا ألنفسهم أو للركاب اآلخرين.
من غري القانوين ألي شخص أن يرتكب األفعال التالية عىل مركبة  CATSأو :LYNX
• تدخني أو حمل أي منتج من منتجات التبغ املشتعلة أو رمي بقايا أي منتج تبغ آخر مبا يف ذلك مضغ التبغ
• استهالك أي مرشوب كحويل أو حمل وعاء مفتوح ألي مرشوب كحويل
•	االنخراط يف سلوك مزعج ومنفِّر مبا يف ذلك املحادثة الصاخبة أو األلفاظ النابية أو الوقحة أو اإلهانات أو تشغيل أي جهاز إلكرتوين
يُستخدم للصوت بدون
سامعة (سامعات)
•	اصطحاب أي حيوان عىل منت مركبة ما مل يكن الغرض منه هو مساعدة شخص من ذوي اإلعاقة أو يف أنشطة التدريب
• حمل أو حيازة أو الوصول الفوري ألي سالح خطري
• حيازة أو نقل أي سائل قابل لالشتعال أو مادة قابلة لالحرتاق أو غريها من املواد الخطرة مثل البنزين أو الكريوسني أو الربوبان
• رمي القاممة
•	تخريب املركبة أو رصيف املحطة بالكتابة أو التأشري أو الخربشة أو التشويه أو التسبب يف رضر للمركبة أو مرافق الرصيف
بأي شكل من األشكال
• التسول بفرض نفسك عىل شخص آخر
• إفراز أي سوائل جسدية أو البصق سوا ًء عليك أو عىل شخص آخر عىل املركبة أو رصيف املحطة
• حيازة أو استخدام أو بيع أي مادة خاضعة للرقابة
•	الوقوف أو الجلوس أو االستلقاء يف حدود  0.6مرت من حافة أرصفة محطة السكة الحديد باستثناء ركوب القطار الخفيف
والخروج منه
• الدخول يف أي منطقة غري مفتوحة للجمهور موضوع عليها منشور عىل هذا النحو.
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القواعد

يُرجى االستعداد للصعود يف الوقت املحدد وتجهيز أجرة املشغل .بسبب حركة املرور ،الطقس ،وغريها من األحداث غري املتوقعة ،قد تواجه
 STSتأخريات .تسعى  STSجاهدة للوصول يف غضون  30دقيقة .يف حالة تجاوز التأخري املتوقع  30دقيقة ،ستحاول  STSالوصول
إليك عن طريق رقم الهاتف املدرج يف حساب العميل الخاص بك.
• إذا كان موقع االلتقاء الخاص بك عبارة عن مبنى شاهق ،فستقابلك  STSيف بهو الطابق األريض يف وقت الركوب املقرر لك
• توفر  STSخدمة من الرصيف إىل الرصيف
• مشغلو  STSغري قادرين عىل دخول مكان إقامتك وممنوعون من املساعدة بأي يشء داخل املسكن

األجرة

ت ُباع تذاكر  STSيف دفرت من عرش تذاكر ذهاب فقط مقابل  35.00دوال ًرا .يجب أن تكون لديك تذكرة  STSأو بطاقة  STSالشهرية
للركوب .ال ميكن ملشغلينا قبول النقد أو تغيري العملة.
•	ميكنك رشاء التذاكر شخص ًيا من مركز شارلوت مكلنبورغ الحكومي املوجود يف  600 East 4th Streetأو يف
) Charlotte Transportation Center (CTCالذي يقع يف .310 East Trade Street
•	ميكن طلب التذاكر عرب اإلنرتنت عىل  ridetransit.orgأو عن طريق الربيد .قم بإرسال شيك أو حوالة بريدية تُدفع
ملدينة شارلوت إىلCharlotte Transportation Center, 310 East Trade Street, :
.Charlotte, NC 28202
إذا كنت تخطط لركوب أكرث من  40رحلة يف اتجاه واحد خالل شهر ،فقد تكون بطاقة  STSالشهرية قيِّمة بشكل أفضل ألنها توفر رحالت
غري محدودة .تكلفة البطاقة الشهرية  140.00دوالر .مالحظة ،ال ميكن مشاركة البطاقة مع األصدقاء أو العائلة ،أو إعادتها السرتداد األموال.
ميكنك رشاء بطاقة شهرية من  CTCأو عرب اإلنرتنت أو من  Harris Teeterو Food Lionو .Compare Foodsنحن
نويص باالتصال مبتجر البقالة مسبقًا لالستعالم عن مدى توفر تذاكر الذهاب واإلياب لـ  STSأو البطاقات الشهرية .ميكن العثور عىل قامئة
باملواقع املشاركة عرب اإلنرتنت عىل  ridetransit.orgتحت عنوان " Fares & Passesاألجرة والبطاقات".
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املساعدة

من أجل سالمتك وأمنك ،سيعرض مشغلو  STSمساعدتك داخل وخارج املركبة .لك مطلق الحرية يف رفض املساعدة ،لكن املشغل سيظل قري ًبا
لضامن سالمتك .اذا كنت ستطلب مكانًا إضافيًا ،يُرجى تضمني تفاصيل الطلب الخاص يف وقت الحجز أو مع املشغل مبارشة .ميكنك أيضً ا االتصال
بقسم األهلية عىل  ،)704( 336-5055لذلك ميكن إضافة طلبات مكان إضايف إىل ملف العميل الخاص بك .مالحظة ،األماكن اإلضافية قد
تأخذ املشغل بعي ًدا عن رؤية املركبة أو داخل املباين.

أحزمة األمان

تتطلب سياسة  STSاستخدام أحزمة األمان من قبل جميع العمالء ومقدمي الرعاية الشخصية ( )PCAو املرافقني الذين يستخدمون
الكرايس املتحركة وأجهزة الحركة أو مقاعد املركبات.
•
•
•
•

يتم توفري أحزمة األمان يف جميع أماكن الجلوس.
بدل من تأمني جهاز التنقل .مطلوب أربطة لتأمني جهاز التنقل.
تحظر سياسة إدارة النقل الفيدرالية ( )FTAاستخدام أحزمة األمان ً
ستتم مراجعة تسهيالت اإلعفاء الطبي واملوافقة عليها عىل أساس فردي.
قد يؤدي رفض االلتزام بسياسة ارتداء حزام األمان إىل رفض الركوب والوصول إىل الربنامج.

املصاعد

تفرض قوانني األمريكيني ذوي اإلعاقة الوزن املشرتك لجهاز الركاب والتنقل (عىل سبيل املثال ،كريس متحرك ،كريس متحرك كهربايئ ،سكوتر ،وما
إىل ذلك) ،وال ميكن أن يتم تجاوز قدرة املصعد .جميع مصاعد  STSتم تصنيفها للتحمل  360كجم إذا تم تجاوز الوزن اإلجاميل حد الوزن
البالغ  360كجم ،فقد تحتاج إىل موافقة ،ولكن ال ميكنك الركوب حتى يصبح الوزن املجمع عند  360كجم أو أقل منه أو الركوب منفر ًدا دون
جهازك .س ُيعرض عىل العمالء استخدام حزام  Poseyلتوفري مزيد من األمان أثناء استخدام املصعد أو املنحدر.

التأمينات

تتوافق  STSمع جميع إرشادات  ،FTAمبا يف ذلك استخدام نظام تأمني لتثبيت الكرايس املتحركة داخل منطقة التأمني املحددة .تتطلب
 STSأن تكون جميع أجهزة التنقل مؤمنة .ميكن لـ  STSتأمني جميع الكرايس املتحركة ذات الحجم القيايس ومعظم أجهزة التنقل.
يجب عىل األجهزة أن تلبي متطلبات الوزن والحجم ملنطقة الصعود/املنحدر والتأمني .يُسمح بنقل العمالء من جهاز التنقل إىل مقعد يف املركبة
بعد تأمينه.
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ال ِح َزم

حامل البقالة أو الطرود/الحقائب خفيفة الوزن .يجوز للمشغل مساعدتك يف حمل ما يصل إىل أربعة طرود/حقائب خفيفة
ميكنك ركوب املركبة ً
الوزنبوزن إجاميل يصل إىل  23كجم .الطرود/الحقائب اإلضافية يجب أن يتعامل معها العميل أو مرشف الرعاية الشخصية أو املرافق .يجب أال
تسد الطرود/الحقائب الطريق أو تعرتض الركوب/الخروج من املركبة.
لن تقوم  STSبنقل أي مواد كيميائية أو آالت خطرة.
يجب تأمني نقل املشاية/البكرات/العيص/العكازات أو أي جهاز تنقل وعدم إعاقة الطريق أو اعرتاض ركوب املركبة أو الخروج منها.

األكسجني ومعدات دعم الحياة

ميكنك إحضار املواد واملعدات الطبية معك ،ولكن يجب تأمينها وعدم سدها للطريق أو اعرتاض الركوب/الخروج من املركبة.

مرشفو الرعاية الشخصية واملرافقون
•	إذا كان طلب األهلية الخاص بك يشري إىل أن لديك مرشف للرعاية الشخصية للسفر ،قد يتأهل مرشف الرعاية الشخصية للسفر دون الحاجة
إىل دفع أجرة .يجب أن يكون مرشف الرعاية الشخصية موجود خالل مدة الرحلة والصعود يف نفس مواقع الركوب والتوصيل.
		 •	يجب أن يكون األطفال الذين يبلغون من العمر  12عا ًما وما دون هذا العمر بصفتهم مرشفني للرعاية الشخصية مرافقني للعميل
لبالغ ( 18سنة أو أكرب).
• يجب عىل املرافقني دفع األجرة كاملة
•	قد تحد  STSمن عدد املرافقني عىل أساس توافر املقاعد .يجب أن يكون املرافقون حارضين طوال مدة الرحلة والركوب يف نفس
مكان الركوب والنزول.
• يجب عىل العمالء اإلفصاح عن عدد املرافقني عند الحجز.
•	يشرتط قانون والية نورث كارولينا عىل األطفال الذين يقل وزنهم عن  18كجم السفر يف مقعد مركبة .يجب عىل عمالء  STSتوفري
مقاعد املركبة الخاصة بهم.
• باإلضافة إىل مرشف الرعاية الشخصية ،ميكنك أيضً ا طلب اصطحاب رفيق (صديق أو قريب).
• ماذا لو احتجت إىل من يساعدين؟
•	املشغل الخاص بك متاح ملساعدتك داخل وخارج مقعدك وعىل الرصيف .اذا كنت بحاجة إىل أماكن جلوس إضافية ،يُرجى تقديم طلب
عند جدولة رحلتك أو مع املشغل مبارشة.
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حيوانات الخدمة

يسمح لحيوانات الخدمة بركوب جميع مركبات  .CATSت ُع ِّرف قوانني األمريكيني ذوي اإلعاقة حيوان الخدمة عىل أنه كلب تم تدريبه بشكل
فردي عىل القيام بعمل أو أداء مهام لصالح الفرد املعاق ،واإلعاقة تشمل إعاقة جسدية أو حسية أو نفسية أو ذهنية أو عقلية أخرى .حيوانات
الخدمة هي حيوانات تقدم خدمة ،ليست حيوانات أليفة.
يجب أن تكون حيوانات الخدمة دامئًا تحت سيطرة صاحبها ،وال ميكنها شغل مقاعد إضافية يف املركبة أو سد املمر .يجب أن ت ُزود حيوانات
الخدمة بأحزمة أو رباط أو أي حبل آخر ما مل تحظر إعاقة صاحبها االستخدام املذكور أو إذا كان عمل الحيوان أو مهامه تتأثر سل ًبا بهذه األربطة.
ال ميكن رفض استخدام حيوان للخدمة بنا ًء عىل اعرتاض راكب آخر.
إذا كان الحيوان ال ميكن التحكم فيه من قبل صاحبه ،س ُيطلب إخراج الحيوان من املركبة.

مبوجب قانون األمريكيني ذوي اإلعاقة ،فإن أنواع الحيوانات األخرى ،سواء أكانت برية أم حيوانات أليفة ،املدربة أو غري املدربة ،ليست حيوانات
خدمة .ومع ذلك ،فإن التعديالت املعقولة يف السياسة متاحة لألفراد ذوي اإلعاقة الذين يستخدمون حصانًا ُمصغ ًرا ،برشط أن يكون قد تم تدريب
الحيوان بشكل فردي عىل القيام بعمل أو أداء مهام للفرد.
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الحيوانات غري الخدمية التي تقدم الدعم العاطفي أو متنع الجرمية أو توفر الراحة واملرافقة ال تُعترب حيوانات خدمية ،ألن الحيوان مل يتم تدريبه
منفر ًدا عىل أداء مهام محددة مرتبطة بإعاقة الشخص .جميع الحيوانات غري الخدمية يجب أن يتم نقلها يف حاملة حيوانات ،وال ميكنها شغل
مقاعد إضافية يف املركبة أو سد الطريق.

الجدولة

تبدأ عمليات خدمة النقل الخاصة يف الساعة  5:00صبا ًحا وتنتهي يف الساعة  2:00صبا ًحا من االثنني إىل السبت؛  6:00صبا ًحا حتى
 1:00صبا ًحا أيام األحد واألعياد.
ساعات عمل جدولة رحالت  STSهي من  8:00صبا ًحا إىل  5:00مسا ًء 7 ،أيام يف األسبوع 365 ،يو ًما يف السنة .نحن نقبل طلبات
الرحلة لخدمة اليوم التايل أو ما يصل إىل خمسة ( )5أيام مقد ًما.
ال ميكنك أن تطلب من املشغل جدولة رحلة أو إعادة جدولتها .يجب عليك االتصال برقم الحجز أو استخدام جدولة عىل شبكة
اإلنرتنت أو املحمول.
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ميكن جدولة رحالت  STSعرب الهاتف
أو عرب اإلنرتنت:
 .1للحجز اتصل بالرقم 704-336-2637
		 أ .حدد خيار القامئة “ ”2لجدولة رحلة
		 ب	.حدد خيار القامئة “ ”1للتحقق من الحجز أو إلغاء
رحالت اليوم نفسه
 .2لتحديد موعد رحلة عرب اإلنرتنت قم بزيارة
 .ridetransit.orgحدد Special
" Transportation Serviceخدمة النقل
الخاصة" بالقرب من منتصف الصفحة الرئيسية ثم حدد زر
" Schedule a Tripجدولة رحلة".
		 أ	.سوف تحتاج إىل إنشاء حساب لل ُمجدوِل عىل
الويب.
		 ب	.تأكد من الحصول عىل رقم معرف  STSالخاص
بك وتحضري خطاب املوافقة الخاص بك
ميكن فقط للعمالء املؤهلني املعتمدين تحديد موعد ركوب
متوافق مع قانون األمريكيني ذوي اإلعاقة ،إما مع ممثيل جدولة
 STSأو امل ُجدوِل عىل الويب .مبجرد جدولة موعد الرحلة،
ستتلقى مكاملة تذكري آلية يف الليلة السابقة لرحلتك .هناك خيار إللغاء رحلتك إذا قررت عدم السفر.
يُرجى أن تكون جاه ًزا للصعود إىل املركبة يف نقطة االلتقاء املجدولة الخاصة بك وأن تكون أجرة السفر جاهزة للدفع يف وقت الصعود .بسبب
حركة املرور والطقس وغريها من األحداث غري املتوقعة ،قد تواجه  STSتأخ ًريا .تسعى  STSجاهدة للوصول إليك يف غضون  30دقيقة.
يف حالة تجاوز التأخري املتوقع والبالغ  30دقيقة ،ستحاول  STSالوصول إليك عن طريق رقم الهاتف املدرج يف حساب العميل الخاص بك.
إذا كان موقع االلتقاء الخاص بك عبارة عن مبنى شاهق ،فستقابلك  STSيف بَهو الطابق األريض يف وقت الركوب املقرر لك .توفر STS
خدمة من الرصيف إىل الرصيف .مشغلو  STSغري قادرين عىل دخول مكان إقامتك وممنوعون من املساعدة بأي يشء داخل املسكن.
إذا كنت تستخدم كرسيًا متحركًا ومل يكن هناك منحدر يف موقع االلتقاء أو املنزل ،فيجب عليك القيام بالرتتيبات لشخص أو كيان خاص ملساعدتك.
ال يُسمح لسائقي  STSباملساعدة بتوفري سالمل أو وصول بغري املنحدر .تم تجهيز مركبات  STSبقدرة رفع تصل إىل  360كجم كحد أقىص.
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اإللغاءات

إذا كنت غري قادر عىل السفر يف الوقت املحدد ،يُرجى االتصال عىل  704-336-2637وتحديد القامئة الخيار “ ”1إللغاء موعدك .يتعني
عىل العمالء اإللغاء مبدة ساعة واحدة عىل األقل قبل وقت الركوب لتجنب اإللغاء املتأخر .يحدث اإللغاء املتأخر عندما يقوم العميل بإلغاء
الرحلة قبل أقل من ساعتني ( )2من الرحلة املجدولة أو عىل الباب عند وصول املشغل.
يُرجى أن تراعي العمالء اآلخرين عند اإللغاء مقد ًما .االتصال قبل ساعة واحدة عىل األقل من وقت الركوب ،قد يسمح لنا باستيعاب عميل آخر.

عدم الحضور

يُع ّرف عدم الحضور عىل أنه عدم حضور العميل وركوب املركبة يف وقت الركوب امل ُجدوِل .يتم تحديد موعد االلتقاط عىل أنه وقت الركوب
امل ُجدوِل والذي يصل إىل  30دقيقة بعد وقت الركوب امل ُجدوِل .عند الوصول ،سينتظر املشغل خمس ( )5دقائق عىل األقل من أجل ظهور
العميل للصعود إىل املركبة .إن وصول املركبة يف غضون  30دقيقة من موعد االلتقاط يُعترب التقاط يف الوقت املحدد .للتذكري ،ستصل املركبة يف
مكان االلتقاط وتنتظر فقط لخمس ( )5دقائق حتى يصعد العميل.
• سيرتك مشغل  STSعالمة باب صفراء عىل منزل العميل ألي رحالت مل يتم حضور العميل فيها من منزل العميل.
•	إذا كانت لدى العميل حالة عدم حضور أو إلغاء متأخر لرحلة واحدة ولديه واحدة أو أكرث من الرحالت اإلضافية للرحالت املجدولة
يف نفس اليوم ،لن تقوم  STSبإلغاء الرحلة (الرحالت) املتبقية تلقائ ًيا.
•	إذا وصل املشغل متأخ ًرا عن موعد االلتقاء املجدول ،وقرر العميل عدم الركوب أو ال ميكن تحديد موقعه ،لن تتم محاسبتك
عىل عدم الحضور.
•	إذا وصل املشغل مبك ًرا ،فأنت لست ملز ًما بالصعود إىل املركبة قبل املوعد املحدد لاللتقاء .لن يبدأ موعد االلتقاء الذي مدته خمس دقائق
حتى بداية موعدك الذي مدته  30دقيقة .ومع ذلك ،ميكنك ركوب املركبة مبك ًرا أو االتصال بنا عىل  704-336-6103وسنقوم
بتنبيه املشغل.
تقع عىل عاتق العميل مسؤولية إما القيام بالرحلة (الرحالت) الالحقة أو إلغائها/يف الوقت املناسب لتجنب تحميلك أي رسوم إضافية عىل عدم
الحضور أو اإللغاء املتأخر .لتشجيع عمالء  STSعىل إخطار  CATSعىل الفور عندما يحتاجون إىل إلغاء رحلة مجدولة وتقليل عدم الحضور
واإللغاء املتأخر ،ستقوم  CATSمبراجعة حاالت عدم الحضور واإللغاء املتأخر بشكل روتيني.
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سياسة "ال عميل عالق"

تضمن سياسة "ال عميل عالق" أن أي عميل يتم نقله إىل وجهة سيحصل عىل وسيلة للعودة إىل املنزل ،يف اليوم املحدد ،بغض النظر عن املوقف.

مراجعة رحلة بسبب عدم الحضور أو عملية اإللغاء املتأخر

العمالء الذين يتسببون يف خمسة ( )5أو أكرث من حاالت عدم الحضور أو اإللغاء املتأخر يف شهر ثابت ستُطلق مراجعة لرحالتهم لتحديد ما إذا
كان هناك منط أو مامرسة .يُع َّرف النمط أو املامرسة بأنه معدل عدم الحضور أو اإللغاء املتأخر الذي ميثل عرشة باملائة ( )10%أو أكرث من
إجاميل الرحالت املجدولة .فقط حاالت عدم الحضور أو اإللغاء املتأخر ضمن نطاق إرادة العميل سوف يتم احتسابها.
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سيتلقى العمالء تحذي ًرا كتاب ًيا بعد كل عدم حضور أو إلغاء متأخر .العمالء الذين سنجد أن لديهم منطًا أو مامرسة لعدم الحضور أو اإللغاء املتأخر
سيتعرضون لتعليق الخدمة.
ومع ذلك ،يقع عىل عاتق العميل مسؤولية إخطار  STSبظروف خارجة عن إرادته ،عن طريق الهاتف أو كتابيًا ،عىل:
الهاتف		:

704-336-6103

اإللكرتوين الربيد:

CATSADAEligibility@charlottenc.gov

الربيد		:

STS Scheduling Manager
901 North Davidson Street
Charlotte, NC 28206

				

سطر املوضوع"( ”Excused No-Show“ :عدم الحضور بعذر") أو “”Excused Late Cancellation
("اإللغاء املتأخر بعذر")
محتوى الخطاب:
• اسم العميل
• معلومات للتواصل
• وصف موجز لسبب عدم الحضور أو اإللغاء املتأخر وملاذا يجب أن يُعفى منه العميل.

التعليق

سيتم إرسال رسالة تحذير بالتعليق بالربيد إلبالغ العميل باملخالفات أو املامرسات التي تم التعرف عليها .إذا استمر عدم الحضور أو اإللغاء
املتأخر ،فسيتم إرسال إشعار بالتعليق بالربيد.
سيبدأ التعليق بعد عرشة ( )10أيام تقوميية من التاريخ املقدر الستالم اإلشعار بخطاب التحذير/التعليق ما مل يستأنف العميل القرار .إن تكرار
انتهاك سياسات دليل الراكب الذي يحدث خالل نفس فرتة الـ  12شه ًرا املتواصلة سوف يتسبب يف إطالة التعليق عىل النحو التايل:
.0
.1
.2
.3
.4
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رسالة التحذير
التعليق األول  -ثالثة ( )3أيام
التعليق الثاين  -خمسة ( )5أيام
التعليق الثالث  -عرشة ( )10أيام
التعليق الرابع أو أكرث  -عرشون ( )20يو ًما
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االستئناف

يجوز للعميل الذي يتلقى إشعا ًرا بالرفض أو التعليق طلب استئناف .ينبغي إرسال االستئناف يف غضون  60يو ًما من استالم اإلشعار .تتوفر مناذج
االستئناف عند الطلب عن طريق الربيد ،الهاتف/الفاكس أو الربيد اإللكرتوين إىل:
الهاتف		:
الفاكس		 :
الربيد		 :

				
الربيد اإللكرتوين:

704-336-5055
704-336-5119
STS Appeals Coordinator
901 North Davidson Street
Charlotte, NC 28206
CATSADAEligibility@charlottenc.gov

سطر املوضوع"( ”Letter of Appeal“ :خطاب االستئناف")
محتوى الخطاب:
• اسم العميل
• معلومات للتواصل
• رقم التحديد
• وصف موجز لسبب االستئناف
إذا تم تقديم استئناف ،ستقوم  CATSبتأجيل التعليق حتى يتم اتخاذ قرار من قبل مجلس االستئناف التابع لـ  . STSستتم دعوة العميل
لحضور اجتامع مجلس استئناف  STSلتقديم قضيته.
إذا تم تأييد االستئناف ،سرتسل  STSإشعا ًرا جدي ًدا بالربيد .حسب الرضورة ،ستتضمن الرسالة أي معلومات مصححة ،وسيتم وضع نسخة
يف سجلك.

التعقيب

تقدر  CATSمالحظاتك .ميكنك تقديم الثناء أو التوصية أو املخاوف بخصوص خدمتك مع  STSعن طريق االتصال بخدمة عمالء
 CATSعىل:
الهاتف		:

)704-336-RIDE (7433

الربيد اإللكرتوين:

CATSADAEligibility@charlottenc.gov
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www.ridetransit.org
خدمة النقل الخاصة
901 N Davidson St
Charlotte, NC 28206

