
 إخطار عام 
( مواعيد إقامة سلسلة من الفعاليات  TARTA) Toledo Area Regional Transit Authorityحددت هيئة 

ي ألجرة النقل المطبق حبى  ي  31العامة لرصد آراء المجتمع حول الهيكل التجريب 
 . 2023يناير/كانون الثان 

ح هيئة  ي ألجرة النقل بنظام الدفع المسبق ألجل غتر مسىم. ولهذا الغرض   TARTAحيث تقتى تمديد تطبيق هيكلها التجريب 

عقد االجتماعات ال
ُ
: ت  عامة عىل النحو التالي

•  ، ، يوم اإلثنير  ، من الساعة   7بالحضور الفعىلي ي
ين الثان  /تشر ي قاعة اجتماعات  6إل  5نوفمت 

  TARPSمساًء، ف 

 ، توليدو( Knappشارع   130)

اضية، يوم الخميس  • ، من الساعة  10بصورة افتى ي
ين الثان  /تشر  عت  تطبيق  11إل  10نوفمت 

ً
 Zoomصباحا

اضية • ، من الساعة  15، يوم الثالثاء، بصورة افتى ي
ين الثان  /تشر  Zoomمساًء عت  تطبيق  7إل  6نوفمت 

، يوم الجمعة،  • ، من الساعة  18بالحضور الفعىلي ي
ين الثان  /تشر ي قاعة اجتماعات  3إل  2نوفمت 

 TARPSمساًء، ف 

 ، توليدو( Knappشارع   130)

ي حال موافقة مجلس أمناء 
: TARTAف  ا عىل النحو التالي

ً
 ، سيظل هيكل أجرة النقل مطبق

اء التذكرة(  1.50أجرة عادية:  • ي غضون ساعتير  من شر
 دوالر )تنقالت مجانية ف 

 دوالر  0.75أجرة مخفضة:  •

• TARPS :3  رحالت(  10دوالًرا لكل   30دوالرات )تذكرة بقيمة 

 دوالرات  3طلب رحلة:  •

 دوالرات  3تذكرة لمدة يوم:  •

 دوالر( 7.50دوالًرا )أجرة مخفضة بقيمة  15أيام:  7تذكرة لمدة  •

 دوالر(  22.50دوالًرا )أجرة مخفضة بقيمة  45يوًما:  30تذكرة لمدة  •

نامج بطاقات األجرة المخفضة من  ا ألجل غتر مسىم لت 
ً
ا تمديد

ً
ي حال الموافقة، ستشمل الخطة أيض

 . TARTAف 
 

 . tarta.com على مسجلا  االفتراضي االجتماع  مشاهدة يمكن الحضور، من التمكن عدم حال في

 الترجمة خدمات توفير  ويمكن. TARTA برامج في الحاضرين  لجمهور مجاناا  اللغوية المساعدة خدمات جميع توفير  يتم

 .األقل  على عمل أيام( 5) بخمسة الفعالية موعد قبل طلبها  يجب لكن  للفعاليات، الشخصية

-419 بالرقم  االتصال  طريق  عن أو tarta.com عبر القادمة األسابيع خلل إضافية تفاصيل على والحصول التسجيل يمكنك

customer- إلى  إرسالها  طريق عن بذلك القيام أسئلة بطرح المهتمين رالجمهو من وغيرهم للعملء ويمكن. 7433-243

releations@tarta.com . 

mailto:customer-relations@tarta.com
mailto:customer-relations@tarta.com

