
Ike Leggett
County Executive

 نينسملل لقنلا تارايخ
 يرموجتنوم ةعطاقم يف

Connect-A-Ride
301-738-3252 (V), 301-881-5263 (TTY)
connectaride@accessJCA.org

 رابك Connect-A-Ride (CAR) جمانرب دعاسي
 يوذو ،رثكا وا ةنس 50  رمعلا نم نيغلابلا نسلا

 ةليسو ىلع روثعلا يف ،رامعالا عيمج نم تاقاعإلا
 ،رجاتملا وأ ةيبطلا تامدخلا حلاصم ىلا باهذلل لقن
 ةطشنألا ةلوازم ىتح وأ تايجاحلا ءاضق وأ ،قوستلا

 .ىرخالا تاجايتحإلا نم اهريغ ةيبلتل وأ ،ةيعامتجالا
 عساو قاطنب لصتملا طبرب  CAR  جمانرب موقي

 .ةيعوطتلاو ةصاخلاو ةماعلا لقنلا لئاسو تارايخ نم
 نمضتي و ،ةيصخش ةدعاسم ريفوتب CAR موقي
 لئاسو ىلإ نوجاتحي نيذلا نيلصتملا داشرإ كلذ

ًاضيأ .دشرم عم لقن  ميدقت يف ءالمعلا CAR دعاسي 
 ديعاوم .Call N Rideو MetroAccess جمارب تابلط

 9 ةعاسلا نم ةعمجلا ىلإ نينثإلا نم يه CAR لمع
ًاحابص .ًءاسم 5 ةعاسلا ىتح و 

نسلا رابكل ®SmarTrip ةقاطب
301-738-3252 (V), 301-881-5263 (TTY)

 (ربكأ اميف ماع 65 رمع نم) نسلا رابكل نكمي
 بوكرل نسلا رابكل SmarTrip ةقاطب مادختسا

 ةضفخملا نسلا رابك ةرجأ عفدو ةيديدحلا ككسلا
ًاناجم بوكرلا وأ  ضعبو Ride On تالفاح يف 

 نم يرموجتنوم ةعطاقم يف Mertobus تالفاح نم
ًاحابص 9:30 ةعاسلا نيب ةعمجلا ىلإ نينثإلا  3و 

  .ىرخألا تاقوألا نم يأ يف ةرجألا فصن عفد وأ ًءاسم
  .تارالود 2 يه نسلا رابكل SmarTrip ةقاطب ةفلكت

 ةعطاقم يف ةماع ةبتكم يأ ةرايزب مق ،ةقاطبلا ءارشل
 ةعطاقم ةنازخ وأ نيرفاسملا ةمدخ رجتم وأ يرموجتنوم
 ةيصخش ةقاطب) رمع تابثإ كعم رضحأو يرموجتنوم

 ةغراف ةقاطبلا نوكت .(رفس زاوج وأ داليم ةداهش وأ
 .ورتملا يف اهل ديصر ةفاضإ كنكميو اهئارش دنع

 يف نيلصحملل SmarTrip ةقاطب ميدقت كنكمي
Ride On ًاناجم بوكرلل ورتملاو  تارتفلا ءانثأ 

 ىرخألا تاقوألا يف ةرجألا فصن عفد وأ ةيناجملا
 ءانثأ .قرطلا مظعم يفو يرموجتنوم ةعطاقم يف

-Smar ةقاطب ريرمت مدع ءاجرلا ،ةيناجملا تارتقلا
Trip ةميق مصخ متيس هنأل ةرجألا قودنص ىلع 

 يف ِفاك ديصر دوجو نم دكأت .ةقاطبلا نم ةرجألا
لا  .ةرجألا فصن تارتف يف ةقاطبلا
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ءاقدصألاو تالئاعلا ،نسلا رابك

.كتدعاسم يرموجتنوم ةعطاقم ناكمإب   ؟لقنتلل جاتحت
.ةقيرطلا كيلإ

N Ride   تالصاوم جمانربب لاصتالا
301- 738- 3252 ( V)  301- 881- 5263 ( TTY)
mcdot.cnrorder@montgomerycountymd.gov

 يسكات ةمدخ Call N Ride (CNR) جمانرب رفوي
 ماع 67) ضفخنملا لخدلا يوذ نم نسلا رابكل ةليدب

 ىلإ باهذلل (ربكأو ماع 18) تاقاعإلا يوذو (ربكأو
 لخاد ةيصخشلا وأ ةيبطلا ءاوس ةيلحملا ديعاوملا

.ىرخألا قطانملا ضعبو يرموجتنوم ةعطاقم

 لاصتالا كنكمي ،ةمدخلا بلط وأ ةمدخلا نع تامولعمل 
ًاحابص 9 نم ةعمجلا ىلإ نينثإلا نم .ًءاسم 4:30 ىتح و 

 كيلع،Call N Ride جمانربل ديدج مدختسم حبصتل
ًالوأ  كتيلهأ نم دكأتلاو بلط ميدقتب مايقلا 

 يلي ام ميدقت نيمدقتملا ىلع  .ةمدخلا ىلع لوصحلل
 نوكت نأ نكمي) ةرسألا لخد تابثإ :ميدقتلا بلط عم

 ،يعامتجالا نامضلا كيش (لخدلا ةبيرض نم ةخسن
 شاعملا باسح فشك ،يعامتجالا نامضلا حنم باطخ
 ،(SSI) يليمكتلا نامضلا لخدو يونسلا بترملاو
 راهظإل يكنب باسح فشكو ةفيظولا نم بسكملا

 دعاقتلا باسح تاعيزوت وأ حابرألا عيزوت وأ ةدئافلا
 تابثإو يرموجتنوم ةعطاقمب ةماقإلا تابثإو يدرفلا

.رفس راوج ةروصو رمعلل

 هيلعف ،تاقاعإلا يوذ نم مدقتملا ناك ةلاح يف  
 نع ةيندب وأ ةينهذ ةقاعإ تابثإ ةرامتسا ميدقت
 نيكراشملا لك لصحيس  .صخرم بيبط قيرط

 دنع اهمادختسال ةطنغمم CNR ةقاطب ىلع نيقثوملا
 نكمي  .CNRل ةعباتلا ةرجألا تارايس يف رفسلا
  .رهش لك ديصرلاب ةقاطبلا ليمحت نيكرتشملل

 مق Call N Ride جمانرب نع تامولعملا نم ديزملل
 .Connect-A-Ride عم لصاوتلا

Montgomery County Ride On and Transit
240-777-7433 (V) 240-777-5869 (TTY)

 ،تاقاعإلا يوذ صاخشألا وأ نسلا رابك مدختسي
ًاناجم Metrobus ـلاو  Ride On لا نومدختسي  يف ،

ًاحابص 09:30 ةعاسلا نم يتنواك يرمجتنوم  ىتحو 
 نأ بجي .ةعمجلا ىتحو نينثإلا نم ،رهظلا دعب 03:00

ًاماع 65 نيمدقتملا رمع نوكي  مهيدل نوكي نأو ربكأ وأ 
-Smar   ةقاطب ) نسلا رابكل   Metroل ةيراس ةقاطب

Trip  ةيوه عم ةيبط ةدعاسم ةقاطب وأ (نسلا رابكل 
 نوكي نأ ةقاعإلا يوذ ىلع بجيو ،ةيصخش ةروصب

.نيقاعملل ورتم ةقاطب مهيدل
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Senior Connection

301-962-0820

 نسلا رابكل لقن لئاسو Senior Connection رفوت
 ثيح نيعوطتم نيقئاس قيرط نع 62 نس قوف اميف

 لكشب ةيبطلا مهديعاوم ىلإ باكرلا ةقفارم مهنكمي
.ىرخأ نكامأ ىلإ نايحألا ضعب يفو يساسأ

 ةدعاسملا لثم ىرخأ تامدخ ميدقتب نوعوطتملا موقي 
 ربع نانئمطالاو ةيدولا تارايزلاو قوستلا يف
 لامعألا يف ةدعاسملاو ريتاوفلا عفدو فتاهلا

.ةيقرولا

 نيقاعملاو نسلا رابك تامدخ طخ
240-777-3000

 تاراشتسالاو مييقتلا بلطل لاصتالا كنكمي
 نسلا رابكل تامدخلا طيطختو دراوملا قيسنتو

 تاهوشتلاو ةيندبلا تاقاعإلا يوذ صاخشألاو
.ليبقلا اذه نم تالاحلاو ةيقلخلا

 يتنواك يرمجتنوم ةمدخ طخ
311 وأ  240-777-0311

  www.mc311.com

 ةباوبلاو يرموجتنوم ةعطاقم ةموكح فتاه مقر وه اذه
 جمارب صخي اميف تامولعملا ىلع لوصحلل ةينورتكلإلا

 تاراسفتسالا ىلع ةباجإلا بناجب  .ةعطاقملا ةموكح تامدخو
 311 ناكمإب هنإف ,تالصاوملا لئاسو صوصخب ةماعلا

.Connect-A-Ride ىلإ ةرشابم لصتملا ليوحت

MetroAccess
(V) 5360-562-301  :يساسألا طخلا

   :تازوجحلليناجم لاصتا1-800-523-7009            
301-562-5360 (V)طغضإ ؛

1 مقرلا
. 8 # مقرلا ىلع طغضإ (V) 2700-962-202   :ةيلهألا 

 :ةمدخلا ؟يب ةصاخلا ةرجألا ةرايس نيأ 
301-562-5360 (V)2 مقرلا ىلع طغضإ ؛

  :ىواكشلاو /WMATA ءالمع ةمدخ مقر 
202-637-0128 (V)9 مقرلا ىلع طغضإ ؛

  :هالعأ اهيلإ راشملا ماقرألا لكل  TTY مقر
301-588-7535 (TTY)

 www.wmata.com/accessibility/metroaccess_service

 ةمدخو بابلا ىلإ بابلا نم ةمدخ ،ةرايسلا ةكراشم
 مادختسا ىلع نيرداقلا ريغل لقنتلا ىلع ةدعاسم
 تالصاوم ةمدخ يه .ةقاعإلا بسب ماعلا لقنلا لئاسو

 نوناق صُني امك تاقاعإلا يوذ نم دارفألل ةماع
 نكمي .1990 ةنسل (ADA) ةقاعإلا يوذ نييكيرمألا

ًاناجم اوبكري نأ MetroAccess يمدختسمل  يف 
 لكل ةيميلقإلا WMATA ةقطنم يف تباثلا راسملا

 Ride On ةمدخو ،Metrobus ،ةيديدحلا ككسلا نم
.يرموجتنوم ةعطاقمل

 
-WMA نم نيدمتعم اونوكي نأ نيكراشملا ىلع
TA تاالصاوملا مادختسا ىلع نيرداق ريغ مهنأ 
 تارابتخا دجوت نألا .تباثلا راسملا تاذ ةماعلا
 يسيئرلا رقملا يف  MetroAccessل مييقتلا
 ،تسيو ثرون ،سماخلا عراشلا 600 يف Metroل

.20001 ،ةمصاعلا نطنشاو

 ةلحرلا قرغتست دق كلذل ،ةكرتشم بوكر ةمدخ يه
 .ةكرتشم ريغلا تالحرلا نم %50 ةبسنب لوطأ تقو

 ناديسلا تارايسلا مادختساب ليصوتلا متي
 ةنراقملاب نيترمب عرسأ ةرجألا .نيقاعملا تانحاشو

 6.50 ةرجألل ىصقأ دحب ,تباثلا راسملا ةرجأب
.دحاو هاجتا يف ةلحرلل تارالود

 يف مايأ ةعبس تالحر MetroAccess رفوت
 ةعاسلا نم سيمخلا موي ىتحو نينثالا نم :عوبسألا
ًاحابص 05:00  نم ةعمجلا مويو ؛ليللا فصتنم ىلإ 

ًاحابص 05:00 ًاحابص 03:00 ىتحو   ،تبسلا موي امأ ؛
ًاحابص 07:00 نمف ًاحابص 03:00 ىتحو   داحآلا مايأو ،

ًاحابص  07:00   نم .ليللا فصتنم ىتحو 
 ةعبس ىلإ لصت ةرتف لبق تالحرلا بيترت نكمي

 لبق ،رهظلا دعب 04:30 ةعاسلا دعب سيل نكلو مايأ
 مويلا يف تازوجح دجوت ال) ةلحرلا نم دحاو موي

 يف ةلحرلا ىلع رغاش ناكم كانه نكي مل اذإ .(هسفن
 كدعاسي فوس ،رفسلاب هيف بغرت يذلا مويلا

ًاضيأ نكمي امك .رخآ تقو رايتخا ىلع زجحلا ليكو  
 مهتازوجحب مايقلا نيقثومل  MetroAccess نئابزل
 وأ زجحلا ءاغلإ وأ ،زجحلل ءاوس ،تنرتنالا قيرط نع

.مهتالحر ةعجارم

 لئاسو مادختسا نيقثوملا نيمدختسملل نكمي
 تايالولا ءاحنأ عيمج يف لقنتلا ىلع ةدعاسملا

ًامدقم زجحلا قيرط نع ةدحتملا  لصت ةدمل رفسلا دنع 
ًاموي 21 ىلإ  Paratransit تامدخ مادختسال .ةنسلا يف 

 صخشلا نوكي نأ بجي ،ةيالولا يف ىرخأ قطانمب
.يلحملا ةمدخلا ليكو قيرط نع قثوم

 نسلا رابك زكرمب ةصاخلا ةيكوكملا تالحرلا
.ةعطاقملاب

 سلجملاو يرموجتنوم ةعطاقمب هيفرتلا ةرادإ
 ىلع لمعيس قافتا ادقع دق ةخوخيشلل يدوهيلا

 تباثلا راسملا تاذ لقنلا لئاسو نم طيلخ ريفوت
 رابك زكارم يف فيصرلا ىلإ فيصرلا نم وأ

ًاءدب ،عاطقلا يف ةسمخلا نسلا  .2014 رياني 14 نم 
 مهنكمي ربكأ وأ 55 رمع يف مه نم ةعطاقملا ناكس

 ةقطنم قاطن يف اوناك اذإ جمانربلا اذه يف ةكراشملا
 ال نيذلا نسلا رابكل نكمي .زكارملا نم دحاول ةمدخلا
 لاصتالا ،ةعطاقملاب ةصاخلا لقنلا ةمدخ نومدختسي

 لاصتالا وأ مهب صاخلا يلحملا نسلا رابك زكرمب
 رابك زكارم .تامولعملا نم ديزملل 4980-777-240 ـب
 Damascus, Holiday :لمشت جمانربلا اذه يف نسلا

Park, Schwein haut, Long Branch وWhite Oak.

:يسكاتلا تاكرش

Action Taxi:  301-840-1222 (V)  يسكات نشكأ
 Barwood Taxi: 301-984-1900 (V) يسكات دووراب

 Orange Taxi: 301-912-0000 (V)  يسكات جناروأ
 Regency Cab: 301-990-9000 (V)يسكات يسنجير 

 Sun Cab: 301-252-0575 (V)يسكات ناس 


