
Public Transit

NEBRASKA

سداسلا بابلا بجومب ىواكشلا تاءارجإ
لقنلا ةرازو اكساربن

 مدقي نأ (تودن) اكساربن يف لقنلا ةرادإ لبق نم يموقلا لصألا وأ نوللا وأ قرعلا ساسأ ىلع زييمتلل ضرعت هنأ دقتعي صخش يأل زوجيو

.موعزملا ثداحلا عوقو دعب اموي 180 نوضغ يف ىواكشلا ميدقت بجيو .ةلاكولل سداسلا بابلا ىوكش جذومن ميدقتو ءافيتسا قيرط نع ىوكش

.قيقحتلل ةلهؤم نوكت نل اموي 180 دعب درت يتلا ىواكشلاو

 نوكت نأ بجي .ةّيمسر ريغ تاءارجإ دجوت الو -ةّيمسر ىواكش ،اهب ةقّلعتملا ةّينوناقلا ىواكشلا نم اهريغو سداسلا بابلا ىواكش عيمج ربتعت

 تامولعملا قيثوت ّمتي فوسف ،فتاهلا قيرط نع ىوكشلا تدرو اذإو .ةمّدقملا ةرامتسإلا ىلع ىوكشلا بحاص لبق نم ةعّقومو ةيّطخ ىواكشلا

 مقرو ناونعو مسإ ىواكشلا نّمضتت نأ بجيو  .اهزيهجت ّمتي نأ لبق اهعيقوتو اهنم دكأتلاو اهتعجارم ّمتت يكل ىوكشلا بحاص ىلإ مّدقتو ًاّيطخ

 وأ قرعلاب ةقّلعتملا اياضقلا ىلع معازملا عيمج دنتست نأ بجيو .موعزملا زييمتلا فورظو اياضق عيمج ديدحت بجيو ،ىوكشلا بحاص فتاه

:ةيلاتلا لاصتإلا تامولعم مادختساب ةلاكولا ىلإ ىواكشلا ميدقت نكميو .يموقلا لصألا وأ نوللا

: NDOT اكساربن يف قرطلا ةرئاد عم ةرشابم ىواكشلا ميدقت ًاضيأ نكميو  

Nebraska Department of Transportation
Attn: Transit Manager

1400 Hwy 2
Lincoln, NE 68502

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

:Federal Transit Administration ةّيداحتّتإلا رورملا ةرادإ  عم ةرشابم ىواكشلا ميدقت ًاضيأ نكميو 

Federal Transit Administration
Attn: Title VI Program Coordinator

East Building, 5th Floor-TCR
1200 New Jersey Ave. SE
Washington, D.C. 20590

 Transit Section رورملا مسق ىلإ ،سداسلا بابلا بجومب زييمتلاب ةقّلعتملاو (ةلاكولا مسإ) اهملتست يتلا ىواكشلا هيجوت متي فوسو  

 Federal ةّيداحتإلا رورملا ةرادإراطخإب NDOT اكساربن يف قرطلا ةرئاد موقت فوسو  .اهتعجارمل  NDOT اكساربن يف قرطلا ةرئاد يف

Transit Administration  ىدلو .ىوكشلا يف قيقحتلا متيس ناك اذإ ام هرابخإل ةلاسر ىوكشلا بحاص ىّقلتي فوسو  .ىوكشلا اهمالتساب 

 ناكمإبف ،ةّيضقلا ّلحل تامولعملا نم ديزملل ةجاح كانه تناك اذإو .ىوكشلا يف قيقحتلل ًاموي نيثالث NDOT اكساربن يف قرطلا ةرئاد

 تامولعملا ميدقتل ةلاسرلا خيرات نم ًاموي رشع ةسمخ ىوكشلا بحاص ىدلو .ةّيفاضإلا تامولعملا بلطل يكتشملاب لصتت نأ ةلاكولا

 .ةّيضقلا هذهل صصخملا ققحملا ىلإ ةبولطملا

   .(LOF) داجيإ ةلاسر وأ قالغإ ةلاسر :ىوكشلا بحاص ىلإ نيتيلاتلا نيتلاسرلا ىدحإ رادصإب موقي ،ىوكشلا ةعجارمب ققحملا موقي نأ دعب   

 صّخلتف ،داجيإلا ةلاسر اّمأ .ةّيضقلا قالغإ متيس هنأو سداسلا بابلا بجومب كاهتنإ كانه نكي مل هنأ ىلع صنتو معازملا صّخلت قالغإلا ةلاسرو

 تاءارجإلا نم كلذ ريغوإ فظوملل يفاضإ بيردت وأ ةيبيدأت تاءارجإ ةيأ كانه تناك اذإ ام حّضوتو موعزملا ثداحلا صوصخب تالباقملاو معازملا

 .كلذ لعفيل داجيإلا ةلاسر وأ قالغإلا ةلاسر خيرات نم ًاموي نيثالث هيدلف ،رارقلا فانئتسإب بغري ىوكشلا بحاص ناك اذإو  .يرجت فوس

 ىجري ،ةغللاب ةقيثولا هذه نم ةخسن ىلع لوصحلل .(ةلاكولا مسإ لِخدأ) ـل سداسلا بابلا بجومب زييمتلا ىواكش تاءارجإ ةقيثولا هذه فصت     

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

NDOTةيزيلكنإلا ةغللا نونقتي ال نيذّلا صاخشألا ةدعاسمل فتاهلا ربع مجرتم ريفوت نكميو .هالعأ روكذملا فتاهلا مقر ىلع. 

   : (NDOT) اكساربن يف قرطلا ةرئادل ينورتكلألا عقوملا ةرايز ىجري ، (ةغللا لِخدأ) ـب ةرامتسإلا هذه نم ةخسن ىلع لوصحلل

www.dot.nebraska.gov. . اكساربن يف قرطلا ةرئادب لاصتإلا ىجري ،ةدعاسملا نم ديزملا ىلع لوصحلل NDOR هالعأ روكذملا فتاهلا مقر ىلع. 

.ةيزيلكنإلا ةغللا نونقتي ال نيذّلا صاخشألا ةدعاسمل فتاهلا ربع مجرتم ريفوت نكميو


