
 

 

 أول موقف للتنقل
 دليل لتسهيل رحلتكم

 التخطيط لرحلتكم
ولجعل الرحلة سهلة وسلسلة بقدر اإلمكان يجب التخطيط لها مسبقا. فيما  طريقة مريحة وممتعة للتنقل،شكل يمن شأن استخدام النقل العام أن 

 يلي لمحة سريعة للخطوات التي يجب اتباعها عند القيام بذلك.

  transportnsw.infoالموقع الذي يحتوي على كافة المعلومات الضرورية للتخطيط لرحلتكم بوسائل النقل العام هو 

 التخطيط للرحلة والجداول الزمنية

 

ها. كما عليكم التأكد ونلن تتأخروا على الرحلة التي تريد مللتأكد من أنك الجداولأو مراجعة  مخطط الرحالتعليكم استخدام 

 أيضا بالنسبة للحافالت أن الخدمة ال تحيد عن مسارها المعتاد.

 دقائق من موعد مغادرة الخدمة المحدد في جدولها الزمني. 5وقفكم أو رصيفكم قبل عليكم التخطيط لبلوغ محطتكم أو م

للحصول على مساعدة في استخدام مخطط الرحالت يرجي االطالع على صفحة المساعدة على موقع 

transportnsw.info  

 لى المحطة أو الموقف أو الرصيف الصحيحالعثور ع

 

يتم استخدام األحرف واأللوان والرموز لإلشارة المبسطة لكل نوع من أنواع وسائل النقل بهدف مساعدتكم في إيجاد طريقكم 

للقطار الخفيف. كما أن لخطوط  Lللعبارات و Fللحافالت و Bللقطار و Tمن وسيلة نقل إلى أخرى. وهذه الرموز هي 

 (.T1، T2، F1،F2 مثلالحافالت والعبارات أيضا رموز تخصها )

 عدتكم في رحلتكم.لمسا الخدمات والمرافقيوجد بالمحطات والمواقف واألرصفة مختلف قد 

 عند االنتقال على متن حافلة يجب عليكم أن تشيروا على السائق بالتوقف عند الموقف المحدد.

  التذاكر

 

 سارية المفعول لركوب النقل العام، ولبعض الخدمات يجب شراء التذاكر مسبقا. تذكرة أو بطاقة مروريجب الحصول على 

هي الطريقة  في سيدني وبلو ماوتنز وسنترال كوست وهانتر وإيالوارا وساثرن هايالندز. أوبال بطاقات أوبال يمكن استخدام

 السهلة والمريحة ركوب القطارات والحافالت والعبارات والقطار الخفيف. 

محل، من ضمنها العديد من  2 100ال تحتاجوا سوى لشراء بطاقة أوبال مرة واحدة من أي من محالت بيعها البالغ عددهم 

ن عليكم إضافة الرصيد على البطاقة محاالت بيع الصحف ومكاتب البريد والبقاالت ومحالت السوبر ماركت. ثم سيتعي

 وتكونوا بعدها جاهزين للسفر.

 .retailers.opal.com.auلمعرفة محالت بيع بطاقات أوبال راجعوا الموقع 

http://www.transportnsw.info/
http://tp.transportnsw.info/nsw/XSLT_TRIP_REQUEST2?language=en
http://www.transportnsw.info/en/maps-and-timetables/index.page
http://www.transportnsw.info/en/about/help/index.page
http://www.transportnsw.info/en/about/help/index.page
http://www.transportnsw.info/en/travelling-with-us/location-facilities/index.page
http://www.transportnsw.info/en/tickets/index.page?
http://www.transportnsw.info/opaltickets
http://www.retailers.opal.com.au/


 

 انقطاع الخدمة

 

تشغيلها حسب الترتيب في بعض األحيان، أو تتوقف عن على الرغم من أن معظم الخطوط تعمل وفق جداولها فقد ال يتم 

 السير.

أكد من أن الخدمة التي تحتاجون إليها تعمل للت  تطبيقات النقلأو استخدام  transportnsw.infoيمكنكم مراجعة الموقع 

 بشكل طبيعي.

الجزر تستبدل الحافالت خدمات العبارة  حسب مواعيدها المحددة. خالل فترات فترة الجزرقد ال تسير العبارات في   ملحوظة:

 بين باراماتا ورايدالمير.

 تبديل وسائل النقل

 

استخدام أكثر من خط قطار أو حافلة أو عبارة، أو على استخدام مجموعة من وسائل النقل لى عقد تنطوي بعض الرحالت 

 المختلفة.

 لمعرفة إن كان عليكم تبديل الخدمات، والمسافة بينها والفترة التي ستقضونها في االنتظار.  مخطط الرحالتوبإمكانكم استخدام 

 التنقل من وإلى وسائل النقل العام
التخطيط لرحلتكم على وسائل النقل العام من األفضل أن تفكروا في مجملها، من الباب للباب، فالوصول إلى سبل النقل والعودة منها تشكل  عند

 جزًءا هاما من الرحلة، وقد تنطوي على عدة خطوات أو عدة كيلومترات، حسب مكان سكنكم.

لمقاعد ا ،معابر المشاةعلى معلومات مفيدة تساعدكم في التنقل من وسائل النقل العام وإليها بأمان، وتشمل  موقع مركز سالمة الطرقيحتوي 

 نصائح للمشاة.و المشاة المستضعفين ،المتحركة اآللية

ن زيارتها كما وفأداة مفيدة أخرى لالستعداد لرحلتكم، إذ أن وظيفة عرض منظر الشارع بها تسمح لكم برؤية المنطقة التي تنو خرائط جوجلأما 

قطع طريق مزدحمة أو معرفة تبدو عليه في الواقع مما يعتبر مفيدا إذا ما كنتم ترغبون في معرفة أمور مثل الحاجة إلى صعود الساللم، أو 

 تفاصيل أخرى ذات صلة برحلتكم.

 يتم تحديث خرائط جوجل بانتظام، إال أن ذلك ال يضمن كون كل المعلومات والصور عليها حالية.  ملحوظة:

http://www.transportnsw.info/en/index.page
http://www.transportnsw.info/apps
http://www.transportnsw.info/en/travelling-with-us/using-public-transport/ferries-at-low-tide.page?
http://tp.transportnsw.info/nsw/XSLT_TRIP_REQUEST2?language=en
http://roadsafety.transport.nsw.gov.au/stayingsafe/pedestrians/index.html
http://roadsafety.transport.nsw.gov.au/stayingsafe/pedestrians/pedestrian_crossings/index.html
http://roadsafety.transport.nsw.gov.au/stayingsafe/pedestrians/motorisedwheelchairs/index.html
http://roadsafety.transport.nsw.gov.au/stayingsafe/pedestrians/motorisedwheelchairs/index.html
http://roadsafety.transport.nsw.gov.au/stayingsafe/pedestrians/motorisedwheelchairs/index.html
http://roadsafety.transport.nsw.gov.au/stayingsafe/pedestrians/vulnerablepedestrians/index.html
http://roadsafety.transport.nsw.gov.au/stayingsafe/pedestrians/vulnerablepedestrians/index.html
https://www.google.com.au/maps

