
 یة القیادةكیف
 متاحة أیًضا باللغات الصینیة والكوریة واإلسبانیة ، یرجى االطالع للترجمات أدناه. قیادةكیفیة الالمعلومات حول  

تشیر إلى التي  (BT)بعالمة  BT)( توقف الحافلة . یتم تمییز جمیع محطاتBT)( الحافلة توقف ابحث عن محطة
اسم المحطة ورقمھا والمسارات التي تخدم ھذا الموقع. للعثور على محطة  أخرى تتضمنوعالمة  محطة التوقف

 ودع التطبیق یعثر على أقرب محطة لك. Blacksburg Transitبالقرب منك ، قم بتنزیل تطبیق  لةحافتوقف لل
 م.لَ العَ ب اإلشارة طلبات تقبلالمخصصة وال  التوقف في محطات  الركاب الحافلة ِقلملحوظة: سوف تُ 

 موقعنا على اإلنترنت.خالل ؟ یمكن الوصول إلى مخطط الرحلة الخاص بنا أیًضا من اذكی اھاتف أملكال 
ل مبكرا! جمیع أوقات المغادرة تقدیریة ، لذلك نوصي بالوصول إلى ووصقم بال. (BT) التوقفانتظر في محطة 

 .حافلة تُِقلُّكعلم السائق أنك بحاجة إلى المحطة قبل خمس دقائق. تأكد من وقوفك عند المحطة ، حتى ی
 بطاقة الركوبأو  Hokie بطاقة معلوماتأو  محددةحافلة. یرجى توفیر األجرة الجِھّز أجرة السفر وركوب ال

نقودًا. یرجى  یحمل السائقون فال أن نعطیك ما تبقى من المال عند الصعود. ال یمكن ة المفعولالساری ةالشھری
 بطاقة الركوبألجرة أو إظھار ل الصندوق المخصصاألمامي ، وإدخال األجرة في  الباب منركوب الحافلة 

 للسائق ثم البحث عن مقعد.
ثنین من مقاعد الكراسي المتحركة. بإ واسطة الكراسي المتحركة ، ب BT)(یمكن الوصول إلى جمیع مركبات 

مدخل. یمكن ا یعني عدم وجود خطوات عند المم ذات أرضیة منخفضة  برجحافالتنا الكبیرة المستخدمة في بالكس
إذا لزم األمر. المقاعد القریبة من مقدمة الحافلة مخصصة لكبار  السطح المائل نشرخفض الحافلة و للسائقین أیًضا 

 السن واألشخاص ذوي اإلعاقة.
 لكي تمتلئ الحافلةتحرك إلى مؤخرة الحافلة ، ذروة الركوب. قد تكون الحافلة مكتظة خالل أوقات الذروة. یرجى ال

إلى األمام. الجلوس بالقرب من مقدمة الحافلة محجوز لكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة ، في  رتھامن مؤخ
مساحة وقوف  لحصول علىب إبقاء ھذه المقاعد مطویة لحین أنھ لیس قید االستخدام ، قد یطلب السائق من الركا

 إضافیة.
خروج عن بال عند الرغبةجب على الركاب اإلشارة ف. ال یتوقف السائقون عند كل محطة ، لذلك یطلب التوق

 طریق سحب سلك طلب التوقف األصفر إلعطاء السائق إشعاًرا مسبقًا كافیاً إلیقاف الحافلة بأمان.
 أقرب ممر للمشاة. الخروج من الحافلة. یرجى الخروج من الحافلة عبر الباب الخلفي والعبور خلف الحافلة عند

 


