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 إدارة الموارد البشرية في مدينة نيويورك 

(NEW YORK CITY HUMAN RESOURCES ADMINISTRATION) 

 

 إشعار بجلسة استماع عامة وفرصة إلبداء الرأي بشأن القاعدة الُمقَتَرحة

 

في مدينة نيويورك تعديل ( HRA)إدارة الموارد البشرية (/DSS)تقترح إدارة الخدمات االجتماعية ما الذي نقترحه؟  

 .  Access-A-Rideبحيث يتضمن رحالت النقل التكميلية لذوي اإلعاقة ببرنامج  Fair Faresقاعدتها الحاكمة لبرنامج 
 

عامة   استماع إدارة الموارد البشرية في مدينة نيويورك جلسة/ستعقد إدارة الخدمات االجتماعيةلجلسة؟  متى وأين ستنعقد ا

 تطبيق ، سُتعقد الجلسة العامة عن بعد عبر(COVID-19)وبسبب انتشار فيروس كورونا .  قترحةحول القاعدة الم

WebEx   الجلسة أن  وُيمكن لألشخاص الراغبين في حضور  .  صباًحا 11:00في تمام الساعة  2020سبتمبر   3في

 :ينضموا عبر
 

 :الهاتف •
 

 2010-992-646اتصل على الرقم  

 6784 778 129، أدخل رمز الوصول ما ُيطلب منكعند
 

 :الفيديو والصوت عبر اإلنترنت •
 

dss.webex.com/nyc-https://nyc-ُزر الموقع 

dss/j.php?MTID=m419df96e8aa8f58273ddf94bedb3d760   
  

 :أدخل، ما ُيطلب منكعند
 

 6784 778 129 : رقم االجتماع

  FairFares :  كلمة المرور

 

 : يمكن ألي شخص اإلدالء برأيه بخصوص القواعد الُمقَتَرحة عن طريقكيف أدلي برأيي بشأن القواعد الُمقَتَرحة؟  

 

عن طريق الموقع اإللكتروني الخاص بقواعد مدينة  HRAيمكنك إرسال اآلراء إلى إدارة .  الموقع اإللكتروني •

 . http://rules.cityofnewyork.usنيويورك على 

 

.    NYCRules@hra.nyc.govيمكنك إرسال اآلراء عن طريق البريد اإللكتروني إلى .  البريد اإللكتروني •

 . في سطر عنوان الرسالة" Fair Fares" ُيرجى إدراج كلمة 

 

 : يمكنك إرسال اآلراء بالبريد إلى.  البريد •

 

HRA Rules 

c/o Office of Legal Affairs 

Floor th150 Greenwich Street, 38 

New York, NY 10007 

 

 .Fair Faresيرجى توضيح أنك تبدي رأيك بشأن قاعدة برنامج 

 

https://nyc-dss.webex.com/nyc-dss/j.php?MTID=m419df96e8aa8f58273ddf94bedb3d760
https://nyc-dss.webex.com/nyc-dss/j.php?MTID=m419df96e8aa8f58273ddf94bedb3d760
http://rules.cityofnewyork.us/
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"  Fair Fares Rule" ُيرجى إدراج كلمة .  0413-639-917يمكنك إرسال اآلراء بالفاكس على الرقم    .الفاكس •

 . في سطر عنوان الرسالة

 

ث في جلسة االستماع • ُيمكنك التسجيل من أجل التحدث في جلسة االستماع من خالل االتصال  .  من خالل التحدُّ

.   أو قبل ذلك سبتمبر  2في   NYCRules@hra.nyc.govأو عبر البريد اإللكتروني  929-221-7220بالرقم 

ث لمدة تصل إلى دقيقتينهبسيتم االتصال بالمتحدثين بالترتيب الذي سجلوا   .، وسيكون بإمكانهم التحدُّ

 

 2020سبتمبر  3الموعد النهائي إلرسال اآلراء هو هل هناك موعد نهائي إلرسال اآلراء؟  

 

 ماذا لو كنت أحتاج إلى المساعدة للمشاركة في جلسة االستماع؟ 

ُيمكنك أن تخبرنا . من أجل الجلسة  أو ترتيبات معقولةيجب أن تخبرنا إذا كنت بحاجة إلى الحصول على خدمات الترجمة الفورية  

.  7220-221-929لرقم كما ُيمكنك أيًضا إخبارنا هاتفًيا على ا. NYCRules@HRA.nyc.govعبر البريد اإللكتروني 

  .2020أغسطس   20يرجى إخبارنا قبل . إلجراء الترتيبات يكافالوقت ال ليكون لديناإخطار مسبق تقديم يتطلب األمر 

 

يمكنك مراجعة اآلراء المقدمة على اإلنترنت بخصوص هل يمكنني مراجعة اآلراء المقدمة بخصوص القواعد الُمقَتَرحة؟  

من عقد جلسة   فترة وجيزةبعد . /http://rules.cityofnewyork.usالقواعد الُمقترحة من خالل زيارة الموقع اإللكتروني 

االستماع، ستتوفر نسٌخ من جميع اآلراء المرسلة عن طريق اإلنترنت، ونسخ من جميع اآلراء المكتوبة، وملخص باآلراء 

  .HRAالشفهية التي تم اإلدالء بها بخصوص القاعدة المقترحة، وستتاح للجمهور العام على الموقع اإللكتروني إلدارة 

 

ل  (  VII)من ميثاق المدينة، والمادة السابعة  1043و 603يخّول القسمان  ضع هذه القاعدة؟ أن ت HRAإدارة ما الذي ُيخوِّ

   .عمل هذه القاعدة المقترحة HRAإلدارة دستور والية نيويورك من 

 

 .مدينة نيويورك عد من قوا 68في الباب رقم  مدرجة  HRAقواعد ؟  HRAأين يمكنني االطالع على قواعد 

 

عندما   بعد لم يكن قد تم التفكير في هذه القاعدة؟  HRAالقاعدة المقترحة في جدول األعمال التنظيمي لـهل تم إدراج 

  .أحدث جدول أعمال تنظيمي لها HRAأصدرت 

من ميثاق المدينة عند وضع  1043متطلبات القسم  HRAيجب أن تستوفي ما هي القوانين الحاكمة لعملية وضع القوانين؟  

 .ميثاق المدينة من 1043تم إعداد هذا اإلخطار وفًقا لمتطلبات القسم . تغييرهاقوانين أو 

 
 

 

  

mailto:NYCRules@hra.nyc.gov
http://rules.cityofnewyork.us/
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 بيان أساس القاعدة الُمقَتَرحة والغرض منها 

 

أصحاب الدخل المنخفض على إدارة تكاليف انتقاالتهم بمنحهم خصًما   من  سكان مدينة نيويورك Fair Fares NYCيساعد برنامج 

في  (  DSS/HRA)وقد تم إطالق البرنامج على مراحل، وأصدرت إدارة الخدمات االجتماعية .  على وسائل النقل العام  %50نسبته 

 . مدينة نيويورك قاعدة تتعلق بالبرنامج في أواخر العام الماضي

 

 Access-A-Rideعلى رحالت النقل التكميلية لذوي اإلعاقة في برنامج  Fair Faresاآلن بإتاحة خصم  DSS/HRAستقوم إدارة 

مسبًقا خالل   Access-A-Rideولتحقيق هذه الغاية، تم إرسال خطاب إلى جميع عمالء .  بالتعاون مع إدارة النقل في مدينة نيويورك

التابعة   Fair Fares NYC هم علىوكيفية ربط حسابات  Fair Fares NYCهذا الصيف إلحاطتهم بطريقة التقدم بطلب لبرنامج 

عميل من   700وحتى اآلن، قام حوالي .  لدى هيئة النقل الحضري في نيويورك  Access-A-Rideمع حسابات   DSS/HRAإلدارة 

ا رسوم  من ذوي اإلعاقة ال يتحملون حاليً  Access-A-Rideوعلى الرغم من أن عمالء  . الربطبإجراء ذلك  Fair Faresعمالء 

سيتمكنون من االستفادة من هذا    - عند استئناف تحصيل الرسوم-، إال أن العمالء (COVID-19)الرحالت بسبب جائحة فيروس كورونا 

 . الخصم

 

خطوط الحافالت المحلية وقطارات مترو األنفاق  على » Fair Faresالحالية على وجوب تطبيق خصم  Fair Faresتنص قاعدة 

ولذلك، وعلى  «.   NYCTبالتشاور مع  DSS/HRA، وكذلك خيارات النقل األخرى التي قد تحددها إدارة NYCTالخاضعة إلدارة 

، تقترح إدارة  Access-A-Rideليشمل رحالت  Fair Faresيع ا تماًما من أجل توسالرغم من أن تغيير القاعدة ليس أمًرا ضروريً 

DSS/HRA  ضم رحالت إجراء تعديل القاعدة لتعكسAccess-A-Ride. 

 

 : وإضافة إلى ذلك، فإن القاعدة المقترحة  

خصم  "بإشارة أكثر عمومية ُتحيل إلى " Fair Faresلدى برنامج  MetroCardبطاقة  " تستبدل اإلشارات المحيلة إلى  ( 1)

Fair Fares"  وذلك في ضوء الحقائق التي تفيد بأن بطاقات ،MetroCards  ُستخدم في رحالت  ال تAccess-A-Ride  ،

 ، تماًما في نهاية المطاف MetroCardمحل بطاقة  One Metro New York  (OMNY )وأنه من المرجح أن يحل نظام 

 فقط،" إجمالي الدخل"ليصبح " إجمالي الدخل الفيدرالي"ة إلى وُتغير اإلشارة الخاطئ (  2)

 .  وُتزيل تعريف مصطلح غير مستخدم في القاعدة (  3)

 

  [.بين قوسين مربعين]يظهر النص المحذوف  .  تحتها خطتظهر المادة الجديدة 
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 نص القاعدة 

 :كالتاليمن قواعد مدينة نيويورك ليكون   68من الباب  12تم تعديل الفصل 

 : مدينة نيويورك ليكون كالتالي عد من قوا  68من الباب  01-12من القسم ( أ)تم تعديل القسم الفرعي  .  1القسم 

من القانون اإلداري   1من الباب  (1)112-1وكالة تابعة للمدينة على النحو المحدد في القسم " وكالة تابعة للمدينة"ُيقصد بمصطلح ( ]أ)

(  NYCT)برنامج النقل التكميلي الذي تديره هيئة النقل في مدينة نيويورك " Ride-A-Access"   ُيقصد بمصطلح [  لمدينة نيويورك

 .NYCTلألشخاص الذين تمنعهم إعاقاتهم من استقالل أنظمة مترو األنفاق والحافالت ذات المسارات الثابتة التابعة لهيئة 

على ما   ينصانمن قواعد مدينة نيويورك بحيث  68من الباب  01-12من القسم ( د )و ( ج)تم تعديل القسمين الفرعيين  .  2القسم 

 : يلي

الشروط واألحكام التي يجب على مقدم الطلب  " شروط االستخدام" أو " Fair Fares NYCشروط استخدام "ُيقصد بمصطلح  ( ج)

المبرمة   DSS/HRAبموجب مذكرة التفاهم الخاصة بإدارة [ FFMبطاقة ]  FFخصم قبولها واإلقرار بااللتزام بها قبل الحصول على  

 . مع هيئة النقل في مدينة نيويورك 

بطاقة  "[ ]FFMبطاقة ]"  "FFخصم "أو " Fair Fares NYCفي برنامج [ MetroCardبطاقة  ] خصم "ُيقصد بمصطلح  ( د)

MetroCard  لخاصة ا(  أو أي بطاقة تحل محلMetroCard )لألفراد المؤهلينخصم [  التي تسمح لألفراد المؤهلين بالحصول على  

 . على خيارات انتقال محددة وفًقا للبرنامج الذي تم إنشاؤه بموجب هذا الفصل 

 : يليمن قواعد مدينة نيويورك بحيث ينص على ما  68من الباب   02-12تم تعديل القسم .  3القسم 

 .  بشكل عام  02-12 قسم ال

 

وسيتمكن . وستضطلع بتحديد معايير أهلية المتقدمين وفًقا لهذا الفصل   Fair Fares NYCإدارة برنامج  DSS/HRAستتولى ]

على جميع خطوط الحافالت المحلية وقطارات   Fair Fares NYCالخاصة ببرنامج  MetroCardالمشاركون من استخدام بطاقة  

.  NYCTبالتشاور مع  DSS/HRA، وكذلك خيارات النقل األخرى التي قد تحددها إدارة NYCTمترو األنفاق الخاضعة إلدارة 

  30أيام أو  7فيما يخص الدفع لكل رحلة أو أسعار الرحالت لمدة  ،نصف الثمن دفعسيتمكن المشاركون من استخدام البطاقة من أجل 

.   باعتبارها متاحة في إطار البرنامج في المستقبل DSS/HRAيوًما أو أي أنواع أخرى من أسعار الرحالت التي ستحددها إدارة 

 [.  يخضع البرنامج لمدى توفر التمويل 

سيتمكن .   ستضطلع بتحديد معايير أهلية المتقدمين وفًقا لهذا الفصلو Fair Fares NYCإدارة برنامج  DSS/HRAستتولى (  أ)

لالنتقال عبر جميع خطوط الحافالت المحلية وقطارات مترو األنفاق الخاضعة   Fair Fares NYCالمشاركون من استخدام خصم 

بالتشاور مع   DSS/HRAة ، وغيرها من خيارات النقل األخرى التي قد تحددها إدارRide-A-Access، ورحالت NYCTإلدارة 

NYCT ،يجب أن  إذ ، باستثناء الحاالت التي يكون فيها المشارك يحصل بالفعل على خصم مكرر على نوع واحد أو أكثر من أنواع النقل

 . أنواع النقل التي ال يحصل فيها على خصم مكرر نوع أو  يقتصر األمر فقط على إمكانية استخدامه للخصم على
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، سيتمكن المشاركون من  NYCTالذين سيدفعون ثمن رحلتهم بالطريقة التي تحددها هيئة  Ride-A-Accessباستثناء مستخدمي ( ب )

يوًما أو أي أنواع   03أيام أو   7فيما يخص الدفع لكل رحلة أو أسعار الرحالت لمدة  ،نصف الثمن  دفعمن أجل  البطاقة خصم استخدام

 . باعتبارها متاحة في إطار البرنامج في المستقبل DSS/HRAأخرى من أسعار الرحالت التي ستحددها إدارة 

   . التمويل توفريخضع البرنامج لمدى ( ج)

ل القسم الفرعي  .   4القسم   : بحيث ينص على ما يلي من قواعد مدينة نيويورك   68من الباب  03-12من القسم (  أ)ُعدِّ

 : ، يجب على مقدم الطلب Fair Faresبرنامج [ لدى   NYC MetroCardبطاقة ]  خصم للحصول على لكي يكون مقدم الطلب مؤهاًل ( أ) 

 تقديم طلب ُمكتمل، يتضمن الوثائق الداعمة له، وذلك بالتنسيق والشكل المحدَدين من قِبل البرنامج؛ ( 1)

المبرمة   DSS/HRAبموجب مذكرة التفاهم الخاصة بإدارة  Fair Fares NYCوتقديم نموذج موقع لشروط استخدام (  2)

 مع هيئة النقل في مدينة نيويورك؛ 

 : ليةاستيفاء شروط األهلية التا(  3)

 يجب على مقدم الطلب أن يكون مقيًما في مدينة نيويورك؛( أ)

 عاًما؛  64و  18مقدم الطلب بين عمر يجب أن يكون ( ب )

 بالمئة من مستوى الفقر الفيدرالي؛ 100 ةلمقدم الطلب نسب  [الفيدرالي ]يجب أال يتجاوز الدخل اإلجمالي ( ج)

حالًيا   مؤهاًل  ُمقدم الطلبيجب أال يكون  من هذا الفصل، أ( (02-12القسم باستثناء ما هو منصوص عليه في ( د)

 أو أي كيان أو برنامج آخر؛   NYCTأو  DSS/HRAللحصول على خصم مكرر أو االستفادة من 

 البرنامج بموجب القسمأو محروًما بشكل دائم من في الوقت الحالي  موقوًفا  الطلب  يجب أال يكون مقدم ( هـ)

 ؛من هذا الفصل( ب )12-05 

 : على ما يلي  ينصانمن قواعد مدينة نيويورك بحيث  68من الباب   04-12من القسم ( ج )و(  ب )تم تعديل القسمين الفرعيين  .  5القسم 

  FFخصم من هذا الفصل، أو لم يعد قادًرا على استخدام  ( 3()أ)03- 12إذا قرر البرنامج أن المشارك لم يعد يستوفي متطلبات القسم ( ب )

من شأنه  يوًما أو أكثر، فسوف يرسل البرنامج إخطاًرا إلى المشارك   30بسبب السجن أو اإليداع في مؤسسة أخرى لمدة [ الخاص بالبطاقة]

 . الخاص بالمشارك [ FFMبطاقة ]  FFخصم سبب القرار، باإلضافة إلى تاريخ إيقاف تفعيل   أن يتضمن

وفًقا للقسم الفرعي  [ البطاقة]  خصملكي يعيد الفرد التسجيل في البرنامج بعد انقضاء عامه األول أو أي عام الحق، أو بعد إلغاء تفعيل ( ج)

 . الجديدالطلب من هذا القسم، يجب على هذا الفرد استيفاء متطلبات األهلية ذاتها شأنه شأن مقدم ( ب )
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 : على ما يلي  ينصانمن قواعد مدينة نيويورك بحيث  68من الباب  05-12من القسم ( ب )و ( أ)تم تعديل القسمين الفرعيين  .  6القسم 

إال من قبل المشترك الذي أصدر لصالحه، ويجب أن يكون ذلك فقط وفًقا لشروط   [FFMبطاقة ] FFخصم ال ُيمكن استخدام (  أ)

 .   المبرمة مع هيئة النقل بمدينة نيويورك DSS/HRAبموجب مذكرة التفاهم الخاصة بإدارة   Fair Fares NYCاستخدام 

على سبيل   البرنامج، بما يتضمن يحتال على و أ [FFMبطاقة ] FFخصم بالنسبة إلى المشترك الذي يسيء استخدام أو ينتهك ( ب )

أو   المخصص له  Fair Faresالسماح لشخص آخر باستخدام خصم [ شخص آخر الستخدامهاإلى إعطاء البطاقة ]المثال ال الحصر 

 :  البرنامج، فسيخضع للعقوبات التاليةإلى  عن عمد تقديم معلومات مضللة

وسُيسمح له بإعادة التقدم بطلب بعد  .  يوًما  60يتم تعليق اشتراك الفرد من البرنامج لمدة سفيما يخص المخالفة األولى،  (  1)

 . وبعد التوقيع على إقرار في صيغة يحددها البرنامج يوًما 60التي تبلغ انقضاء فترة التعليق 

 . الفة الثانية، سوف ُيحرم المشارك من البرنامج بشكل دائمفيما يخص المخ(  2)

ل القسم الفرعي  .   7القسم   : بحيث ينص على ما يلي من قواعد مدينة نيويورك   68من الباب  06-12من القسم (  أ)ُعدِّ

من هذا   12-04أو  12-03بموجب القسمين [ FFMبطاقة ] Fair Faresخصم  للحصول على في حالة ثبوت عدم أهلية الفرد (  أ)

أو إساءة استخدامه أو ارتكاب احتيال على البرنامج، فيجوز له أن يطلب  [ الخاص بالبطاقة]  للخصمالفصل، أو إدانته باالستخدام الخاطئ 

  14برنامج، في غضون لمراجعة اإلدارية عن طريق إرسال طلب مراجعة، بالصيغة والطريقة اللتين يحددهما اللقرار اإلدانة خضوع 

 . يوًما من تاريخ صدور القرار 

 : بحيث ينص على ما يليمن قواعد مدينة نيويورك  68من الباب  08-12من القسم ( أ)  تم تعديل القسم الفرعي .  8القسم 

بالحق في تحديد عدد البطاقات المستبدلة   البرنامجيحتفظ  طالما كان البرنامج يستخدم بطاقًة لتسهيل الخصم لبعض أنواع النقل،(  أ)

  DSS/HRAإدارة ب  الخاصةالتي يصدرها إلى الفرد خالل العام التقويمي، وذلك وفًقا لشروط االستخدام الخاضعة لمذكرة التفاهم 

 . NYCTهيئة المبرمة مع 

  

  



Arabic 
 

 

NEW YORK CITY MAYOR’S OFFICE OF OPERATIONS 

FLOOR th253 BROADWAY, 10 

NEW YORK, NY 10007 

212-788-1400 

 تحليل  /شهادة

 الميثاقمن ( د) 1043بموجب القسم  

 

 Fair Faresتعديل على برنامج : عنوان القاعدة

 HRA-27: الرقم المرجعي

 إدارة الموارد البشرية : الوكالة التي تضع القاعدة

 

من ميثاق مدينة نيويورك، ( د )1043ا للمطلوب في القسم أشهد أن هذا المكتب قد َحلَّل القاعدة المقترحة المشار إليها أعاله وفق  

 :وأن القاعدة المقترحة المشار إليها أعاله

 

(i) مفهومة ومكتوبة بلغة واضحة للمجتمع أو المجتمعات المنفصلة الخاضعة للتنظيم؛ 
 

(ii) يتفق مع تحقيق تقلل تكاليف االمتثال بالنسبة إلى المجتمع أو المجتمعات المنفصلة الخاضعة للتنظيم بما و

 الغرض المعلن للقاعدة؛
 

(iii ) ا، أو تعديال  و  . للعقوبات المرتبطة بانتهاك النتهاك، أو تعديال  ال تمنح فترة إصالح ألنها ال تؤسس انتهاك 

 

  2020يوليو   Francisco X. Navarro                   21 /توقيع/     

 التاريخ  مكتب العمدة للعمليات   

  



Arabic 
 

 

NEW YORK CITY LAW DEPARTMENT 

DIVISION OF LEGAL COUNSEL 

100 CHURCH STREET 

NEW YORK, NY 10007 

212-356-4028 

 

 شهادة صادرة بموجب

 من الميثاق( د)1043القسم 

 

 Fair Faresتعديل على برنامج : عنوان القاعدة

 RG 066 2020: الرقم المرجعي

 الموارد البشرية إدارة : الوكالة التي تضع القاعدة

 

من ميثاق ( د)1043أشهد أنا أن هذا المكتب قد راجع القاعدة المقترحة المشار إليها أعاله كما يتطلب القسم   

 : مدينة نيويورك، وأن القاعدة المقترحة المشار إليها أعاله

 

(i) ؛قد تم إعدادها لتحقيق الغرض من أحكام القانون التي تجيز ذلك 

(ii) األخرى السارية؛  عدالقواال تتعارض مع و 

(iii) موضوعة بدقة لتحقيق الغرض المراد منها إلى الحد المناسب والقابل للتنفيذو. 

(iv) ا للقا ا واضح  التي تفرضها   والمتطلبات  عدةوتحتوي على بيان بأساسها والغرض منها بما يوفر تفسير 

 .القاعدة، إلى الحد المناسب والقابل للتنفيذ

 

 2020يوليو  19:  التاريخ STEVEN L. GOULDEN /توقيع/

 مستشار الشركة باإلنابة 

 

 

 

 


