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 آداب ترانسپورت عمومی
خیلی از جوامع در انتاریو دارای سیستم ترانسپورتی 
عمومی مانند ریل، مترو، ترانسپورت تیز و کم وزن 

)LRT(، ماشین های تیز رفتار و بس ها هستند.

توقف ها و ایستگاه ها
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وسایل نقلیه ترانزیت در ایستگاه ها یا ایستگاه های عالمت 
گذاری شده توقف می کنند.

تمام وسایل نقلیه ترانسپورتی توقف بعدی را اعالم می کنند و 
آن را روی یک صفحه نمایش می دهند.

برخی از ایستگاه های ترانسپورتی دارای سرپناه های کوچک 
هستند و برخی ممکن است فقط عالمت داشته باشند.

رانندگان ترانزیت وقتی کسی را می بینند که در یک ایستگاه 
منتظر است توقف می نماید.

مسافران می توانند یک دکمه را فشار دهند یا یک ریسمان را 
کش نمایند تا از راننده بخواهند توقف نماید.

 LRT ایستگاه های ترانسپورتی معموال برای قطار، بس ها و
هستند. آنها سرپناه دارای چوکی، معلومات دوکان ها و تشناب 

ها می باشند.

ریل ها و بس ها در ایستگاه برای یک مدت زمان توقف 
می نمایند اگرچه کسی در آنجا هم وجود نداشته باشد و 

نیز کسی درخواست توقف را هم ننموده باشد.

مسیرها و تقسیم اوقات سفر

سیستم های ترانسپورتی مسیرها را تعیین کرده اند - نقشه ها و •
برنامه ها به صورت آنالین و در ایستگاه ها در دسترس قرار 

داده اند.

ممکن است تقسیم اوقات در ایام اخیر هفته و رخصتی ها •
تغییر کند.

سیستم های ترانسپورتی از ویب سایت، رادیو و رسانه های  •

اجتماعی خود برای اعالم تاخیر استفاده می کنند.

برنامه های تیلفون های هوشمند می توانند به شما در 
برنامه ریزی سفر، بررسی زمان بندی و دیدن زمان 

رسیدن وسیله نقلیه بعدی کمک کنند.

    پرداخت کرایه شما

وقتی سوار وسیله نقلیه می شوید، کرایه خود را با مبلغ •
مشخص بپردازید، زیرا راننده نمی تواند پول باقی مانده به 

شما بدهد.

سوار شدن بدون پرداخت غیرقانونی است - ممکن است •
جریمه شوید.

در ایستگاه ها و برخی فروشگاه ها تکت و یا کارت •
ترانسپورتی موجود است.
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اگر قصد دارید چندین بار در یک روز سفر نمائید، می توانید 
تکت یک روزه خریداری نمائید.

تکت را از نمایندگی های مجاز بخرید تا از دریافت تکت های 
تقلبی یا کارت های سرقتی جلوگیری نمائید.

حمل و نقل

هنگامی که کرایه خود را پرداخت می نمائید، از ماشین یا •
درایور یک رسید کاغذی دریافت نمائید تا بتوانید به بس 

دیگری منتقل شوید.

ترانسپورت عمومی : به کارگران ترانسپورتی احترام 
بگذارید و این موارد را رعایت نمائید:

•

•

برای سوار شدن در صف منتظر بمانید و اجازه دهید افراد که 
از ماشین پائین می شود ابتدا خارج شوند.

در ایستگاه ها یا وسایل نقلیه تیله و تنبه نکنید و بکس 
پشتی خود را پایان بگزارید.



•

پس از ورود به وسایط نقلیه از دروازه ها دور شوید. •

چوکی خود را به افراد مسن، زنان حامله، افراد •
دارای معلولیت و افرادی که با اطفال کوچک سفر 

می کنند، قرار دهید.

پاها و بکس خود را روی زمین قرار دهید. •

از گوشکی برای گوش دادن به موسیقی و صحبت •
آرام در حین تیلفون استفاده نمائید.
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زباله های خود را روی وسایط نقلیه رها ننمائید.

سگرت کشیدن در وسایط نقلیه، در ایستگاه های 
ترانسپورتی یا در ایستگاه ها مجاز نیست.

ترانسپورت قابل دسترسی

سیستم های ترانسپورت عمومی در انتاریو وسایط 
نقلیه قابل دسترس را برای افراد دارای معلولیت فراهم 
می کند که ممکن است از ویلچر یا سایر وسایل کمک 

حرکی مانند عصا یا عصا برای باال شدن به وسایط 
نقلیه استفاده کنند.

همچنان خدمات ترانسپورتی ویژه قابل دسترس  است 
که باید از قبل ریزرف شود. قیمت آن مشابه به 

ترانسپورتی عمومی می باشد، اما مسافرین باید واجد 
شرایط این سرویس باشند. برای معلومات در مورد 

ترانسپورت قابل دسترس با سیستم ترانسپورتی عمومی 
محلی خود تماس بگیرید.

تکسی و ترانسپورت مشترک
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تاکسی ها توسط دولت تنظیم می شوند و جواز رانندگان در 
وسایط نقلیه شان قابل دید باشد. تاکسی ها از میتر استفاده می 
نمایند و لی بعضی شان  قیمت ثابت برای سفر های طوالنی 

دارند.

جوامع بزرگ تر دارای برنامه های ترانسپورتی مانند Uber و 
Lyft هستند که به شما امکان ریزرف و پرداخت را از طریق 
اپلیکیشن تیلفون های هوشمند را دارا می باشد و این رانندگان 

جواز تاکسی ندارند.




