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يوليو 2020

أداء أيام األسبوع في الوقت المحدد
77%

AM تسحب النسبة المئوية للوقت للحافالت في المدينة
97%

PM سحب نسبة الوقت للحافالت في المدينة
95%

إجمالي الدراجين في يوليو
684,055

نسبة الجري مع الحوادث )شهريا(
0.51%
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أهداف المجلس
 )LAC( الغرض من المجلس االستشاري المحلي
هو العمل كأساس لتقييم وتخطيط وتعزيز خدمات 
النقل العام في المجتمع وتقديم توصيات ومدخالت 

لمقدمي خدمات النقل العام المحلية والكيانات الحاكمة 
األخرى.

هناك بعض األشياء التي يجب أن تمتلكها كل منطقة 
أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي:

 	.LAC يجب أن يكون لكل نظام نقل في ميشيغان
يجب أن يكون نصف LAC على األقل من 	 

األشخاص الذين يمثلون كبار السن والمعوقين.
يجب أن تجتمع مرة واحدة على األقل في السنة.	 
يجب أن تراجع وتعلق على خطة الوصول لنظام 	 

النقل العام.

4993-1300 )313( rideddot@www.ridedetroittransit.com

المجلس االستشاري 
المحلي



المنطقة األولى

المنطقة الثانية

الحي الثالث

المنطقة الرابعة

المنطقة الخامسة

الحي السادس

الحي السابع

تمارا بيرين وأنيتا أويندعاء

فاين تشينولت

إيفون راوند تري

سابرينا سيمونز

تامي بالك

جيمس جونز

سيليا كولينز

أندريه براينت

5993-1300 )313( rideddot@www.ridedetroittransit.com

االجتماع القادم
الثالثاء 18 أغسطس

الساعة 10:00

تكبير رقم االتصال: 1 )267( 831-0333
رقم االجتماع: 963 5397 7638

كلمة المرور: 081820

 للمزيد من المعلومات ، اتصل برقم
)313( 3655-833 أو البريد اإللكتروني 

.DDOT-ADA@detroitmi.gov

LAC قائمة عضوية

عضوية مجلس اإلدارة
يتم تعيين أعضاء مجلس إدارة LAC من قبل مدير 

DDOT. إذا كنت مهتًما بالعمل كعضو مجلس 
إدارة LAC ، فاتصل برقم )313( 833-3655 

DDOT-ADA@ أو عبر البريد اإللكتروني
.detroitmi.gov



ADA
يوفر DDOT تسهيالت معقولة حتى يتمكن األفراد 

ذوو اإلعاقة من استخدام خدمات العبور بالكامل. 
يجب تقديم جميع الطلبات مقدًما من خالل تقديم نموذج 

طلب سكن معقول مكتمل.

لمزيد من المعلومات حول أماكن اإلقامة المعقولة ، قم 
.detroitmi.gov بزيارة

العنوان السادس
ينص الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 
1964 على أنه “ال يجوز استبعاد أي شخص في 
الواليات المتحدة ، على أساس العرق أو اللون أو 

األصل القومي ، من المشاركة في ، أو الحرمان من 
مزايا ، أو التعرض للتمييز بموجب أي برنامج أو 

نشاط يتلقى مساعدة مالية اتحادية. “

 لمزيد من المعلومات حول الباب السادس ، قم بزيارة
.detroitmi.gov

6993-1300 )313( rideddot@www.ridedetroittransit.com

إمكانية الوصول



المادة األولى: االسم والمكاتب
القسم 1.1: االسم. االسم الرسمي لـ LAC هو 
“المجلس االستشاري المحلي لوزارة النقل في 

ديترويت”.

القسم 1.2: المكاتب. تقع المكاتب الرئيسية لـ 
 DDOT ، 1301 East في مقر إدارة LAC

Warren Avenue ، ديترويت ، ميشيغان 
.48207

القسم 1.3: التعاريف. لغرض هذه اللوائح ، يكون 
للمصطلحات التالية المعنى المنصوص عليه في 

هذه الوثيقة:

“كبار السن” يعني األشخاص الذين يبلغون من 
العمر 65 عاًما أو أكثر.

“األشخاص ذوو اإلعاقة” يعني األشخاص ذوي 
اإلعاقة ، على النحو المنصوص عليه في القانون 

اإلداري لوالية ميشيغان R. 247.4101 )م(.

“العمدة” يعني عمدة مدينة ديترويت.

“مجلس المدينة” يعني مجلس مدينة مدينة 
ديترويت.

“وكالة منطقة ديترويت للشيخوخة” تعني وكالة 
المنطقة المعينة للشيخوخة لمدينة ديترويت.

المادة الثانية: السلطة
 DDOT LAC القسم 2.1: الغرض. الغرض من

هو:

 DDOT Section لمراجعة والتعليق على خطط

10E لتقديم خدمات مدفوعة حسب الطلب لكبار 
 DDOT السن واألشخاص ذوي اإلعاقة قبل تقديم

لمثل هذه الخطط للموافقة عليها من قبل وزارة 
.)”MDOT“( النقل بوالية ميشيغان

لمراجعة والتعليق على خطة الوصول لقانون 
 DDOT األمريكيين ذوي اإلعاقة الخاص بـ

والمستندات ذات الصلة.

لمراجعة وتقديم المشورة إلى DDOT بشأن 
التغييرات المقترحة على السياسات التي تتعلق أو 
تؤثر بطريقة أخرى على كبار السن واألشخاص 

.DDOT ذوي اإلعاقة قبل اعتمادهم من قبل

تقديم المشورة لـ DDOT حول تأثير التغييرات 
المقترحة على مستويات الخدمة واألسعار على 

كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة.

تقديم المشورة إلى DDOT بشأن القضايا المتعلقة 
بالنقل العابر التي قد تتعلق أو تؤثر على كبار السن 

واألشخاص ذوي اإلعاقة.

القسم 2.2: السلطة. إن LAC مخولة ألداء 
األنشطة الالزمة لخدمة غرضها ، كما هو مذكور 

هنا.

المادة الثالثة: العضوية والتعيين
القسم 3.1: التكوين. تتكون LAC من تسعة )9( 
أعضاء ، على األقل عضو واحد )1( مقيم في كل 
من مقاطعات مجلس المدينة السبع )7( واثنان )2( 

من األعضاء الكبار ، الذين يمثلون وكالة منطقة 
ديترويت على الشيخوخة. يجب أن يتكون ما ال 
يقل عن نصف عضوية LAC من كبار السن 

واألشخاص ذوي اإلعاقة. يجب أن يمثل ما تبقى 
من عضوية LAC منظمات الخدمات االجتماعية 

أو الوكاالت الحكومية التي تخدم كبار السن 
واألشخاص ذوي اإلعاقة.

القسم 3.2: التعيين. يتم تعيين األعضاء من قبل 
 LAC بموافقة العمدة. قد توصي ، DDOT مدير

األعضاء المحتملين للنظر فيها من قبل مدير 
DDOT للتعيين المحتمل.

القسم 3.3: الشروط. التعيينات لمدة أربع )4( 
سنوات. ال يجوز تعيين أي عضو ألكثر من 

فترتين كاملتين متتاليتين. يجب أن تكون شروط 
األعضاء متداخلة ، بحيث يتم تعيين ما يقرب من 

نصف العضوية كل عامين )2(.

 LAC القسم 3.4: اإلزالة. يجوز إزالة العضو من
من قبل مدير DDOT أو اللجنة التنفيذية لسبب 
ما. يمكن أن يشكل غياب العضو بدون عذر من 

أي اجتماعين متتاليين )2( في LAC سببًا لإلزالة.

القسم 3.5: الوظائف الشاغرة. يتم شغل أي 
منصب شاغر في LAC عن طريق تعيين عضو 
جديد وفقًا لإلجراءات المنصوص عليها في القسم 

3.2 من هذا المستند ، والذي سيعمل للفترة المتبقية 
من المدة المتبقية من الوظيفة الشاغرة. ألغراض 

حدود المدة ، ال يشكل التعيين لملء شاغر لمدة 
غير منتهية مدتها سنتان )2( أو أقل مدة كاملة.

القسم 3.6. تعويضات. كتعويض معقول لتكاليفهم 
المرتبطة بالخدمة في LAC ، بما في ذلك تكاليف 
النقل لحضور اجتماعات LAC ، يجوز لألعضاء 

الحصول على ترخيص واحد )1( واحد لركوب 

القيادة DDOT شهريًا مقابل كل شهر من خدمة 
LAC الخاصة بهم.

المادة الرابعة: الضباط واللجان
القسم 4.1: الضباط. يتكون ضباط LAC من 

رئيس ونائب رئيس وأمين ، يجب أن يكون كل 
منهم عضًوا في LAC. ال يجوز ألي عضو أن 

يخدم في أكثر من وظيفة واحدة في أي وقت.

القسم 4.2. مدة العضوية. مدة العضوية لكل من 
الرئيس ونائب الرئيس واألمين سنتان )2(. يجوز 
للعضو العمل في أي مكتب معين لمدة ال تزيد عن 

فترتين )2( متتاليتين.

القسم 4.3: االنتخابات. سيتم انتخاب كل من 
الرئيس ونائب الرئيس واألمين من قبل األعضاء 
خالل االجتماع األول ألمريكا الالتينية والكاريبي 

بعد كل تعيين لألعضاء الجدد كل سنتين. يحق 
لكل عضو صوت واحد )1( لكل من الرئيس 
ونائب الرئيس واألمين ، ويجب إجراء جميع 
التصويت باالقتراع السري. أثناء االنتخاب ، 

ينتخب األعضاء أوالً الرئيس ، الذي يكون العضو 
الذي يحصل على أكبر عدد من األصوات المدلى 
بها. عند انتخاب الرئيس ، ينتخب األعضاء نائب 

الرئيس ، الذي يكون العضو بخالف الرئيس 
، الذي يحصل على أكبر عدد من األصوات 

المدلى بها. عند انتخاب نائب الرئيس ، ينتخب 
األعضاء األمين ، الذي يكون العضو ، بخالف 

الرئيس أو نائب الرئيس ، الذي يحصل على أكبر 
عدد من األصوات المدلى بها. إذا حصل العديد 
من األعضاء على أكبر عدد من األصوات ألي 
منصب مسؤول معين ، فسيتم إجراء انتخابات 

إعادة بين األعضاء الذين حصلوا على أكبر عدد 

7993-1300 )313( rideddot@www.ridedetroittransit.com
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من األصوات.

القسم 4-4: الواجبات. واجبات الضباط هي:

الرئيس مسؤول عن:

تحديد الجدول الزمني الجتماعات LAC ؛

وضع جدول األعمال لكل اجتماع من منطقة 
أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي ، بعد التشاور مع 

نائب الرئيس ؛

رئاسة كل اجتماع في منطقة أمريكا الالتينية 
والبحر الكاريبي ؛

تعيين أعضاء في لجان منطقة أمريكا الالتينية 
والبحر الكاريبي ؛

العمل كحلقة وصل بين LAC و DDOT ؛ و

تمثيل LAC في األحداث واألنشطة.

نائب الرئيس مسؤول عن:

التشاور مع جداول أعمال اجتماع LAC ؛ و

أداء واجبات الرئيس في حالة غياب الرئيس أو 
عدم قدرته على أداء واجباته.

األمين مسؤول عن:

أخذ محاضر اجتماعات LAC ؛

االحتفاظ بسجل الحضور الرسمي لألعضاء في 
اجتماعات LAC ؛ و

.LAC االحتفاظ بالوثائق والمراسالت وسجالت

القسم 4.5: اللجنة التنفيذية. تتكون اللجنة التنفيذية 
من الرئيس ونائب الرئيس وعضو واحد )1( كبير. 

يتم تعيين العضو العام في اللجنة التنفيذية من قبل 
الرئيس. الغرض من اللجنة التنفيذية هو اإلشراف 

على إدارة منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي وتقديم 
توصيات إلى أعضاء منطقة أمريكا الالتينية 

والكاريبي فيما يتعلق بالقضايا التي تقع في نطاق 
سلطتها.

القسم 4.6: اللجان المخصصة. يجوز للرئيس 
، حسب تقديره ، إنشاء لجنة مخصصة لدراسة 

مسألة محددة ذات صلة بالغرض من LAC وتقديم 
 .LAC توصيات بشأن هذه المسألة إلى أعضاء

عند إنشاء لجنة مخصصة ، يحدد الرئيس )أ( 
غرض وأهداف اللجنة ، )ب( األعضاء المعينين 

في اللجنة ، )ج( الفترة التي يُفوض فيها للجنة 
بأداء أهدافها. وتقديم توصياتها.

القسم 4.7: طاقم العمل. بناء على طلب من 
 LAC يجوز لـ ، DDOT الرئيس وموافقة مدير

االستفادة من مساعدة الموظفين من موظفي 
DDOT بالقدر الذي قد يكون ضروريًا لتنفيذ 

األنشطة داخل سلطتها.

المادة الخامسة: االجتماعات
القسم 5.1: االجتماعات. يجب أن تعقد LAC ما 
ال يقل عن أربعة )4( اجتماعات في السنة على 
أساس ربع سنوي. يمكن عقد ما يصل إلى ثالثة 

)3( من هذه االجتماعات في المكاتب الرئيسية في 
LAC. يجب عقد اجتماع واحد )1( واحد على 

األقل كل عام في مكان في المدينة يتم تحديده من 

قبل الرئيس ويتم تدويره بين مقاطعات مجلس 
المدينة.

القسم 5.2: النصاب القانوني. مطلوب النصاب 
القانوني من األعضاء إلجراء األعمال في 

االجتماعات. يجب أن يتكون النصاب القانوني من 
خمسة )5( أعضاء على األقل.

القسم 5.3: التصويت. ما لم ينص على خالف 
ذلك في هذه الوثيقة ، تخضع اإلجراءات التي 
تتخذها LAC للموافقة بتصويت األعضاء. ال 

يجوز الموافقة على اإلجراءات المقترحة إال بدعم 
من أغلبية األعضاء الحاضرين ، ولكن ال تقل بأي 

حال عن أربعة )4( أعضاء.

القسم 5.4: توصيات إلى DDOT. من أجل تقديم 
توصية رسمية إلى DDOT ، يجب أن تلتزم 

LAC باإلجراءات التالية:

توافق LAC على تقديم توصية مقترحة إلى مدير 
DDOT ونائب المدير

 DDOT من LAC كجزء من تقديمها ، تطلب
التعليق على هذه التوصية المقترحة قبل االجتماع 

.LAC المقبل لـ

 DDOT النظر في تعليقات LAC يجب على
في أي إجراء للموافقة على توصيتها المقترحة أو 

تعديل توصيتها المقترحة.

عند الموافقة على توصية رسمية ، يجب على 
 DDOT تقديم هذه التوصية إلى مدير LAC

ونائب المدير.

 LAC القسم 5.5: الدقائق. يجب أن تحتفظ
بمحاضر إجراءاتها واإلجراءات األخرى في 

اجتماعاتها ، وعند موافقة LAC في االجتماع 
الالحق ، يجب أن تتسبب في توزيع هذه المحاضر 

على العمدة ومجلس المدينة.

المادة السادسة: التعديالت
القسم 6.1: التعديالت. ال يجوز الموافقة على هذه 

اللوائح الداخلية وأي تعديالت لهذه االتفاقية إال 
 LAC بالتصويت اإليجابي ألغلبية جميع أعضاء
الذين يعملون في ذلك الوقت. يجب أن يحدد كل 
تعديل األقسام المحددة الحالية أو الجديدة من هذه 

اللوائح الداخلية التي تخضع للمراجعة أو التضمين 
بواسطة التعديل. عند الموافقة على التعديل ، يجب 

على LAC أن يتم توزيع هذا التعديل على مدير 
DDOT ونائب المدير.

القسم 6.2: قابلية الفصل. تخضع هذه اللوائح 
وجميع التعديالت لهذه الوثيقة لقانون ميشيغان العام 

رقم 51 لعام 1951 ، ومراسيم مدينة ديترويت 
، من بين القوانين واللوائح واألوامر األخرى 

الخاصة بالوالية والمحلية. إذا كان أي مادة أو قسم 
أو أي حكم آخر من هذه اللوائح ، بصيغته المعدلة 

، إذا وجدت من قبل السلطة المختصة أنه ينتهك 
هذا القانون المعمول به أو غير صالح بطريقة 

أخرى ، فسيتم فصل هذا الحكم من هذه اللوائح ، 
والتي سيستمر الباقي في ويجب تفسير ذلك لتمكين 

LAC من تحقيق غرضه كما هو مذكور هنا.

اعتمد في األصل: سبتمبر 2015

تمت المراجعة: سبتمبر 2015
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LAC حضور أعضاء
المنطقة األولى - أندريه بريانت - غائبة

المنطقة الثانية - سيليا كولينز - حتى اآلن
الحي الثالث - جيمس جونز - غائب

المنطقة الرابعة - تامي بالك - الحاضر
المنطقة الخامسة - سابرينا سيمونز - حتى اآلن
المنطقة السادسة - إيفون راوند تري - الحاضر

المنطقة السابعة - فاين تشينولت - الحاضر
DAAA - تمارا بيرين - حتى اآلن

دعاء - أنيتا أوين - معذرة

اتصل بنا
إيفون راوند تري ، الرئيسة ، الساعة 00/10.

المالحظات االفتتاحية / تقرير الرئيس
ال يوجد.

ملحوظة: نتيجة لوباء COVID-19 ، تم عقد 
اجتماع LAC فعليًا. كان هناك 49 مشارًكا مع 
جميع أعضاء LAC التسعة المشاركين. كانت 

اللوجستيات مرهقة في بعض األحيان ، ولكن تم 
إجراء االجتماع بطريقة منظمة ومهنية.

الموافقة على 18 فبراير 2020 ، محضر اجتماع
تمت الموافقة عليه بدون مراجعات. اقتراح 

الموافقة: سيليا كولينز. ثانياً: فاين شينولت. وافق 
باإلجماع.

العروض التقديمية
الخطة اإلقليمية المنسقة للخدمات البشرية

قدم بيل شولتز الخطة وطلب مدخالت من 

الحضور لتعزيزها. وقدمت عدة تعليقات.

 Paratransit .Valerie Leflor تطبيق جدولة
.، Feonix Mobility Rising

لخص التطبيق الجاري تطويره ليتم تنفيذه في يوليو 
.2020

تم طرح أسئلة تفصيلية لتحديد تكامل النظام 
والشمولية.

تقارير DDOT اإلدارية
رئيس شرطة العبور - ريكي براون

يقوم الرئيس براون بمراقبة / فرض ارتداء األقنعة 
وإذا كانت الرحالت ضرورية / ضرورية.

مدير اإلدارة - جوش ريد
المدير التنفيذي للشؤون اإلدارية

أوجز جوشوا ريد بإيجاز التغييرات التي تم 
إجراؤها على خدمات MetroLift لالمتثال 

.COVID-19 إلرشادات
مساعد مدير الصيانة - الري لوكيت

يوضح الري لوكيت كيف يتم تطهير الحافالت 
كل يوم. أصيب موظفو الصيانة به بشدة من قبل 

الفيروس التاجي ولكن الموظفين عادوا إلى العمل.

مساعد مدير العمليات-الري سميث
ناقش الري سميث كيف يدير مشرفو الطرق 

 COVID-19 الخدمة لتلبية متطلبات إرشادات
الحالية.

يتم وضع خطط لتوسيع الخدمة مع إعادة فتح 
المجتمع. ستسمح الحافالت لـ 10 راكبين في 

الحافالت ذات الـ 40 قدًما و 15 راكبًا في 
الحافالت ذات الـ 60 قدًما.

مدير التسويق - جنيفر فراي
ذكرت جنيفر فراي أن هناك اجتماًعا إلدخال 

المجتمع في 21 مايو 2020.

 Detroit MetroLift - المدير العام لشركة
Simone Lowe

أبلغت سيمون لوي أنه تم الرد على المكالمات في 
أقل من 30 ثانية. ال توجد مشاكل في خط الهاتف. 

هناك 3 ركاب كحد أقصى لكل مركبة. األقنعة 
مطلوبة. الركوب هو ٪70-60 من المستويات 

السابقة.

قسم الجدولة والخدمات - جينا شوفيلد
أفادت جينا سكوفيلد أن إدارة الجدولة تعمل على 
تطوير خطة لنقل الخدمة مرة أخرى إلى وضعها 

الطبيعي.

مدير البيانات والتقارير - ريكي ياماكورا
أفاد ريكي ياماكورا أن الركوب كان بين -110

130.000 رحلة خالل الشهرين الماضيين. إنه 
يتتبع جميع التغييرات في خدمات الخطوط الثابتة 

بحيث يمكن إعادة التخطيط بشكل جيد.

 ADA - Don C. ، مسؤول االمتثال التنظيمي
Lozen

أفاد دون لوزين أن اتفاقية التجارة الحرة ووزارة 
العدل قد أكدت أنه لن يكون هناك تآكل في حقوق 
ADA خالل أزمة COVID-19. هناك جهود 
.ADA لجميع إرشادات DDOT لضمان امتثال

يعمل نظام المذيع الجديد. يجري العمل على 
تحسين إعالنات نقاط العبور. وطلب أن تقوم 

LAC باإلبالغ عن جميع المخاوف المتعلقة 
باالمتثال لـ ADA عند ظهور المشكالت.

األعمال القديمة
ذكرت عربات MetroLift التي تناسب احتياجات 

المتسابق Simone Lowe أن جميع راكبي 
MetroLift يمكنهم ركوب المركبات التي تناسب 

إعاقتهم واحتياجاتهم.
 

عمل جديد
ال عمل جديد لإلبالغ.

التعليقات العامة
ذكر ستيف هاندشو أن حجم صوت المذيع الجديد 

منخفض جًدا. وسيتم فحصه وسيتم تقديم النتائج في 
اجتماع LAC القادم.

وذكر السيد فيرس أن DDOT قد تم كسرها ولكن 
يبدو أنها تعمل بشكل أفضل.

ذكرت أنيتا أوين أن محطة الراديو WDET لديها 
معلومات جيدة حول COVID-19 وقضايا النقل 

.ADA ذات الصلة بمجتمع

تعليقات أخرى
سأل بام كينغ عدة أسئلة توضيحية بشأن تطبيق 

النقل اإلقليمي. وكيف سيتم استخدامه.

 People و QLINE ذكرت جنيفر فراي أن
 DDOT هما كيانان منفصالن عن Mover

ولديهما خطة خدمة عامة خاصة بهما.

9993-1300 )313( rideddot@www.ridedetroittransit.com

LAC تاريخ:محضر اجتماع
الثالثاء 19 مايو 2020



تأجيل
رفعت الجلسة الساعة 12:05 مساء بالتزكية 

الصوتية.

االجتماع القادم
االجتماع القادم يوم 18 أغسطس 2020.

 ، ADA - قدم المحضر ضابط االمتثال التنظيمي
دونالد سي لوزين

10993-1300 )313( rideddot@www.ridedetroittransit.com

LAC تاريخ:محضر اجتماع
الثالثاء 19 مايو 2020



تصاريح إقليمية
تسمح Dart Passes بركوب عدد غير محدود من 

.QLINE وترام SMART و DDOT الحافالت

بطاقة دارت لمدة 4 ساعات

بطاقة DDOT لمدة 7 أيام

2 دوالر

17 دوالًرا

0.50 دوالر

8 دوالرات

انخفاض

انخفاض

ممتلئ

ممتلئ

10 دوالرات22 دوالًرا7 أيام دارت باس

بطاقة دارت 24 ساعة

بطاقة DDOT لمدة 31 يوًما

5 دوالرات

50 دوالًرا

2 دوالر

17 دوالًرا

29 دوالًرا70 دوالًرا31 أيام دارت باس

DDOT يمر
تسمح بطاقات DDOT بركوب عدد غير محدود من 

.DDOT حافالت

* يتم التنازل عن األسعار حتى إشعار آخر.

DDOT بطاقة تعريف الطالب
ينطبق على الطالب في الصفوف 9-12 

الذين ليس لديهم هوية صادرة عن المدرسة.
2 دوالر

11993-1300 )313( rideddot@www.ridedetroittransit.com

DDOT فارس*


