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 إرشادات للسائقين المشاركين في

ي مدينة نيويورك"  
يFoodيGetيNYC’s) "عملية توصيل الطعام ف 

Delivery Operation ) 
 

نشكركم على التسجيل لتوصيل الوجبات الغذائية لسكان نيويورك. تسهم مشاركتكم في هذه البرنامج بجعل مدينتنا أكثر أماناً وصموداً 

 العصيبة.خالل هذه األيام 

 التعليمات التالية ستساعدك في إتمام المهمة واستالم أجورك في وقته.

كيف تبدأ يومك بالتوصيل لصالح برنامج احصل على الطعام التابع  

 " NYC Get Foodلمدينة نيويورك "
". قم بقيادة NYC Get Food Program سوف يتم تعيين موقعاً لك من مواقع التوزيع لبرنامج توزيع الغذاء التابع لمدينة نيويورك "

 سيارتك الى الموقع المحدد في وقت بدء العمل المحدد لك. عندما تصل الى أول الطابور:  

ال تخرج من سيارتك إال بعد أن تأتيك التعليمات من قبل أحد الموظفين في الموقع. سوف يتم توزيع كمامات وقفازات ومطهر   (1

الرجاء البس الكمام أو أي غطاء للوجه التزاماُ باألمر التنفيذي الصادر من قبل الحاكم    لليدين للسائقين الذين هم بحاجة إليها.

 كومو.  
 (.TLCكن مستعداً إلبراز رخصة القيادة الصادرة عن مفوضية سيارة األجرة والليموزين ) (2

ذا اليوم وعدد الوجبات التي ( التي تتضمن التوصيالت التي ينبغي إتمامها هRun Sheetسيسلمك الموظفين "قائمة التوصيل" ) (3

يتوجب عليك إعادتها في نهاية  –ينبغي عليك توصيلها الى كل عنوان مذكور في القائمة. أحرص على أال تفقد هذه الورقة 

 اليوم.

 افتح الصندوق الخلفي للسيارة لكي يتم تحميل الوجبات من قبل الموظفين. (4

 في الحال الى عناوين التوصيل.وعندما يعطيك الموظفين اإلشارة للمغادرة، انتقل  (5

 كيفية القيام بالتوصيل 
 قم بمراجعة عناوين التوصيل وخطط لمسار رحلتك. قم بقيادة سيارتك بأمان الى كل عنوان على حده. (1

 عند وصولك الى عنوان التوصيل، صف سيارتك.  (2

 في األماكن التالية: دقائق 10لمدة تصل الى وعند توصيل الوجبات الى عنوان ما، يمكنك صف سيارتك  (3

 مناطق ممنوع صف السيارات. •

 المناطق التي يوجد فيها عدادات صف السيارات )لست بحاجة أن تدفع مقابل شراء وقت لصف سيارتك( •

 مناطق تحميل الشاحنات •

 ( للتأكد من التالي: Run Sheetوبعد صف السيارة، تأكد من قائمة التوصيل ) (4

 توصيلها الى العنوان المطلوب )هذا العدد متغير من عنوان آلخر(.عدد الوجبات التي عليك  •

 تأكد مما إذا يستطيع الزبون اللقاء بك على الرصيف أم ال. •

 سجل أي تعليمات متعلقة بالتوصيل )مثل، جرس معطل، بوابة مقفلة... الخ.(  •

الدخول الى المبنى وكيف تجد شقته. وقد   أتصل لتبلغ الزبون بوصول طلبه. وقد يعطيك الزبون تعليمات إضافية حول كيفية (5

 يلزم أن يفتح لك البوابة من عنده. وفي تلك الحالة: 

 ألبس الكمام والقفازات عند دخولك المبنى. •

 أقدام من أي إنسان أخر.  6على األقل  –حافظ على التباعد االجتماعي  •

 ”DeliveryيFoodيGetيNYC“ن عند وصولك الى باب الزبون، أقرع الجرس أو دق الباب وأشعرهم بانك م •
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 أقدام قبل أن يفتح الزبون الباب. 6أترك الطعام في باب الشقة، وتراجع بعيدا بمسافة ال تقل عن   •

 وعند فتح الزبون للباب، الق التحية من بعيد وانتقل الى الزبون التالي.  •
 

 ضع عالمة في القائمة تشير بانك أتممت عملية التوصيل. (6

 م تتمكن من التواصل مع الزبون؟ كيف تتصرف في حال ل
 كرر االتصال برقم الزبون مرتين على األقل. (1

وإذا باستطاعتك الوصول الى باب شقة الزبون )السكن( أقرع الجرس. في حال لم يرد الزبون على الجرس، أترك الطعام في  (2

بأنك اتصلت بالزبون ولم يرد على االتصال  (Run Sheet)باب الشقة.  وفي هذه الحالة، أكتب مالحظة في "قائمة التوصيل"

 أو جرس الباب، ولكنك تركت الطعام في بابه.
في  ي”completeيnot“ وفي حال لم يرد عليك الزبون هاتفيا، ولم تتمكن من دخول المبنى، ضع عالمة "لم يتم التوصيل (3

 وجبات التي لم توصلها بنهاية ورديتك.( وأكتب سبب عدم إتمام التوصيل، وقم بإعادة الRun Sheet"قائمة التوصيل" )

 كيف تتصرف بنهاية ورديتك؟
 عند انتهاء ورديتك، ينبغي العودة بسيارتك الى موقع توزيع الطعام )وهو نفس الموقع الذي بدأت منه يومك(. (1

( الى الموظف في الموقع لكي يتم التسجيل بأنك أتممت يومك والذي بموجبه سيتم دفع run sheetقائمة التوصيل” )“سلم  (2

 المقابل. 
( التوصيل ويعيده إليك لتحتفظ به. هذا سند االستالم،  Run Sheetسيوقع موظف الموقع على جزء من "قائمة التوصيل" ) (3

 أحتفظ به.

 كيف سندفع لك 
ن عىل توصيل الوجبات لصالح "أبريل، سيتم م 26إبتداء من األحد الموافق  ن العاملي  " مبلغ NYC Get Food حاسبة جميع السائقي 

ي  6$ لكل رحلة يتم تكليفهم بها. الورقة الخاصة بالرحلة ستتضمن 53
ي قبول أكثر من ورقة فن

. وللسائق الخيار فن عناوين عىل األكثر
ي حال توفرها. ستكون غالبي

ي اليوم فن
ي سيتم التكليف بها، وسيتم الرحلة الواحدة أو عدة رحالت فن

ي إطار نفس المدينة الت 
ة الرحالت فن

ي 
ونكس مقابل رسوم عبور جسور   رصف تعويض إضافن ن اىل الثر

ن أو كويثن ، وكذلك األمر Triboro Bridgeألي رحلة تمر عثر بروكلي 
ي 
زانو" ) للرحالت الت   (. Verrazano Bridgeتمر عثر جرس "فث 

 
 
ً
يد السبت الذي يليه. سيتم الرصف أسبوعيا ي حال أنك قمت  لألسبوع الممتد من األحد اىل السبت، وسوف يصلك الشيك بواسطة الثر

فن

باستكمال مهام التوصيل خالل األسبوع، انتظر مظروف من مدينة نيويورك يحتوي عىل الشيك مقابل عمل األسبوع. لقد أرسلت كافة 

ي األسبوع األو 
ي استكملت فن

يد بتاري    خ الدفعات للرحالت الت  نامج عثر الثر ي من  10ل من الثر
أبريل. وأرسلت المدفوعات لألسبوع الثانن

نامج بتاري    خ  ن من الحصول عىل مستحقاتهم  20الثر ونية مما سيمكن السائقي  أبريل. تعمل المدينة عىل تطبيق نظام مدفوعات إلكث 

 .
ً
  أسبوعيا

 

 كيف أتصرف في حال وجدت خطاء في الشيك الصادر باسمي.  
ة دينة نيويورك ملتزمة بتسديد األجور العادلة للسائقين مقابل عملهم. فإذا تعتقد أن خطاء ما قد ارتكب في تسديد مستحقاتك، سنقوم بدراسم

 الموضوع بعناية ونصحح الخطاء، إن وجد.  

  في حال احتجت لتقديم شكوى متعلقة بسداد مستحقاتك، أستخدم هذا النموذج:
program.page-getfoodnyc-https://www1.nyc.gov/site/em/resources/contact 

https://www1.nyc.gov/site/em/resources/contact-getfoodnyc-program.page
https://www1.nyc.gov/site/em/resources/contact-getfoodnyc-program.page
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ولدى  TLC" )أنا سائق مرخص من I am a TLC driver with a questionقم بتعبئة كل الحقول المطلوبة وأختر " •

 استفسار(.

 وفي المساحة الخاصة بالمالحظات، أحرص على تضمين المعلومات التالية عندما ترفع المطالبة. •

 TLCرقم الترخيص من  •

 تاريخ أو التواريخ التي عملت فيها في توصيل الطعام.  •

 االستالم(.رقم التعريف للمهام والطرق التي سلكتها لتوصيل الطعام )هذه المعلومات موجودة في سند  •

 أي معلومات أخرى تعتقد أن لها أهمية في مطالبتك. •

وبعد رفعك للمطالبة، قد نتواصل معك للحصول على مزيد من المعلومات، مثل صورة أو نسخة ألي سند استالم بحوزتك للمهام التي 

    قمت بها. أحرص على حفظ أصول سندات االستالم لديك.


