
Public Transit

NEBRASKA

 سداسلا بابلا بجومب زييمتلا ببسب ىوكش ةرامتسإ
لقنلا ةرازو اكساربن

 ًاموي 180 لالخ اهميدقتو اهلمكأب ةرامتسإلا هذه لامكتسإ ىجري ،سداسلا بابلا بجومب زييمتلا نم ىوكش ميدقتل

 يهف ًاموي 180 رورم دعب ةدراولا ىواكشلا اّمأ .ةلاكولا هذهل ةروكذملا لاصتإلا تامولعم مادختساب موعزملا ثداحلا تقو نم

 نوللا وأ قرعلاب ةقّلعتملا اياضقلا سداسلا بابلا بجومب زييمتلا ىواكش نمضتت نأ بجي .قيقحتلل ةلهؤم ريغ

.درفلا كلذ لّثمي نَم وأ درفلا لبق نم زييمتلا ىواكش ميدقت نكمي .يموقلا لصألا وأ

 ىوكشلا تدرو اذإو .موعزملا زييمتلا نع تامولعملا نم نكمم ردق ربكأ نمضتتو ةّيّطخ ىواكشلا نوكت نأ بجي

 دكأتلاو اهتعجارم ّمتت يكل ىوكشلا بحاص ىلإ مّدقتو ًاّيطخ تامولعملا قيثوت ّمتي فوسف ،فتاهلا قيرط نع

 ىوكشلا بحاص فتاه مقرو ناونعو مسإ ةّيّطخلا ىوكشلا نّمضتت نأ بجيو .اهزيهجت ّمتي نأ لبق اهعيقوتو اهنم

 مهّنأ ىلع مهيلإ رظني نيذلا (صاخشألا وأ) صخشلل يفيظولا ناونعلاو مسإلاو اياضقلل لّصفم فصو ىلإ ةفاضإلاب

.ىوكشلاا يف فارطأ

:هاندأ روكذملا ناونعلا ىلإ ىلإ اهتداعإ ىجري ،هذه ىوكشلا ةرامتسإ لامكتسإ دعب

:يلاتلا ناونعلا ىلع NDOR اكساربن يف قرطلا ةرئاد ىلإ ةرامتسإلا هذه ةداعإ يف  ىوكشلا بحاص بغري دق كلذكو

Nebraska Department of Transportation
Attn: Title VI Transit Manager

1400 Hwy 2
Lincoln, NE 68502

(402) 479-4694
kari.ruse@nebraska.gov

:يلاتلا ناونعلا  ىلعFederal Transit Administration ةّيداحتإلا رورملا ةرادإ ىلإ ةرامتسإلا هذه ميدقت نكمي كلذكو

Federal Transit Administration
Office of Civil Rights

Attn: Title VI Program Coordinator
East Building, 5th Floor-TCR

1200 New Jersey Ave., SE
Washington, D.C. 20590

 : ةلاكولل ينورتكلألا عقوملا ةرايز ىجري ،ةّيبرعلا ةغللاب ةقيثولا هذه نم ةخسن ىلع لوصحلل

www.dot.nebraska.gov  اكساربن يف قرطلا ةرئادب وأ ةلاكولاب لاصتإلا ىجري ،ةدعاسملا نم ديزملا ىلع لوصحللو 

NDOTصاخشألا ةدعاسمل فتاهلا ربع مجرتم ريفوت نكميو .هالعأ ةروكذملا تامولعملا مادختساب فتاهلا قيرط نع 

.ةيزيلكنإلا ةغللا نونقتي ال نيذّلا



:فتاهلا مقر                                :ىوكشلا بحاص

:ينورتكلألا ديربلا ناونع                                            :ناونعلا

:(هالعأ نع فلتخي ناك اذإ) هّدض زييمتلا ّمت يذّلا صخشلا :فتاهلا مقر

:ينورتكلألا ديربلا ناونع                                          :ناونعلا

؟كّدض زييمتلا تسرام يتلا ةمّظنملل لماكلا ينوناقلا مسإلا وه ام

:زييمتلا عون

               ماقتنإلا                                                                                     يموقلا لصألا                                 نوللا /قرِعلا            

ثداحلا خيرات

 :يزييمت ءارجإ رخآو يزييمت ءارجإ لّوأ خيرات جاردإ ىجري .ةموعزملا ةّيزييمتلا تاءارجإلا ناكمو خيرات

 لكشب نيرخآ صاخشأ عم لماعتلا ناك فيك ركذ نم  دكأت .زييمتلا يف نيكراشملا صاخشألا وأ صخشلا ىلإ ةراشإلا عم كّدض زييمتلا ّمت فيكو ثدح اذام حوضولاو راصتخإلا نم ناكمإلا ردقب حرشإ

 .(رمألا مزل اذإ ةّيفاضإ تاحفص قافرإ نكمي) كاوكشب قّلعتت (ةبوتكم) ةّيّطخ داوم ةّيأ قِفرأ ،كلذكو .كعم لماعتلا نع فلتخم

  .كاوكش يف قيقحتلا لجأ نم ةّيفاضإ تامولعم ىلع لوصحلل مهب لاصتإلا اننكمي نيذّلا (مهريغو دوهشلا) صاخشألل لاصّتإلا تامولعمو ءامسأ

 وأ (ةبوتكم) ةيّطخ داوم ةّيأ قافرإ كنكميو . هاندأ اميف هذه ىوكشلا ةرامتسإ ىلع خيراتلا ةباتكو عيقوتلا ىجري .ةعّقوم نكت مل اذإ ىوكشلا لوبق ّمتي نل 

  .ىوكشلاب ةقالع اهل نأ دقتعت يتلاو ىرخألا ةمعادلا تامولعملا نم كلذ ريغ

   خيراتلا                                عيقوتلا

اّلك              معن   :تاقفرملا دوجو

.ىلوألا ةحفصلا يف ةروكذملا لاصّتإلا تامولعم مادختساب ةلمكتسملا ةرامتسإلا هذه ميدقت ىجري

NDOT USE ONLY
Received By: Date:


