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�ارسات���ز ل�ل م� �ع�ق� �أنه تع�َّض أل� م�  �  رفع   ،أو األصل الق�مي  ،أو الل�ن   ،على أساس الع�ق ال��""! ة  ال

�ع�   لها  وتق���ه  �ال�1الة  ال3اص  ال5ادس  ال7اب  ��ج8 � ال>;�:  ن��ذج  اس���ال  خالل  م�  ال5ادس  ال7اب  ��ج8 � ش;�: 
ال�ي تBlacksburg Transit  5اس���اله. ت���   ال>;او:  ی�ًما �ع�    180ها في غ�Gن م�ة ال ت��اوز  �ل�تDق"قاتها في 

�لة. Blacksburg Transitوق�ع الDادثة ال�!ع�مة. ل� تعالج �;�  س�: ال>;او: ال
ل��Dی� إذا ما 1انT تقع ض�� اخ�Rاص ال�1الة أم  ���اجع�ها    Blacksburg Transitتق�م  ����د ت5لOُّ ال>;�:،  

  ��Y3ه إذا ما 1ان س"��: ال�Dق"W في ال>;�: م� ق7ل م;�V7ا أم ال. �االس�الما إشعارً ال�>��ي  ، ثO ی�لقى ال
لل�Dق"W في ال>;�:.    30نBlacksburg Transit    �Dت�5غ�ق   إذا 1ان هVاك حاجة ل�! � م� ال�عل�مات ی�ًما 

ل�1الة   ���ز  ال>;�:،  ال�>��ي  Blacksburg TransitلDل  مع  غ�Gن    ال��اصل  ت5لOُّ    10  في  تار خ  م�  ع�ل  أ�ام 
  .Blacksburg TransitخYاب ال�1الة إلرسال ال�عل�مات ال�Yل�_ة إلى 

�  10أو لO ت�لWَ ال�عل�مات اإلضاف"ة ال�Yل�_ة في غ�Gن    Blacksburg Transit>��ي مع  إذا لO ی��اصل ال
ل�1الة    �;�� ال>;�: م�    Blacksburg Transitأ�ام ع�ل،  إغالق  أ�Gًا  ���ز  اإلدار ة.  الVاح"ة  ال>;�: م�   Wُتغل أن 

  الVاح"ة اإلدار ة إذا لO �ع� ال�>��ي راغ7ًا في االس���ار ف"ها.
م�اجعة   أو  لل>;�:،    �Blacksburg Transitع�  اإلغالق  خYاب  ال�>��ي:  إلى  ال�ال""�  الY3اب"�  أح�  ی�جه 

� أنه لO ت�ج� م3الفة لل7اب ال5ادس وأن ال>;�: س�غلW، أما  " و 7  ،االدعاءاتیلe3 خYاب اإلغالق  .  �Dق"Wال  ن�"�ةخYاب  
یلD�    e3ق"Wال  ن�"�ةخYاب   ال�!ع�مة   االدعاءات فإنه  الDادثة  �>أن   T أج� ال�ي  س  ،وال�قابالت  ما  إذا  أ�  �و �ضح   j3�

�;Vه ال��قO أو أ� إج�اء آخ�. إذا رغ8 ال�>��ي في اس�Vnاف الق�ار    ،أو ت�ر 8 إضافي لل��lف ال�عVي  ،إج�اءات تأدی7"ة�
  .لالس�Vnاف �Dق"Wال  ن�"�ةأو خYاب  ،�ع� تار خ خYاب اإلغالق تق� �"ة أ�ام 10 خالل

ع� W �p رفع ش;�: ل�: م;�8 الDق�ق ال��ن"ة، ال�اقع في    للVقل   االتDاد�ة  اإلدارةال>;�: م7اش�ة إلى    ی�فع ���ز لل�>��ي أن  
  . 20590 العاص�ة  واش�YV، ج�Vب ش�ق أف"V"� ن"�ج"�سي 1200

  




