
OneCall Access 
Ticket Action Procedures 

األوامر إجراء (كيفيّة تنفيذ 
 بالتذاكر) المعنيّةواإليعازات 



  ت المعنيّة بالتذاكراإليعازاو األوامركيفيّة تنفيذ إجراء 
 ONECALLACCESSفي برنامج  

 

Date: 4-15-22 OCA Ticket Action Procedures-Arabic Page 2 of 9 

 

 OneCallAccess 
األوامر واإليعازات المعنيّة ( Ticket Actionsبتعليمات حول  OneCallAccessيهدف هذا الكتيّب إلى تزويد مستخدمي برنامج 

 التذاكر). ب

) في برنامج كيفيّة تنفيذ اإلجراء( Procedures(أمر/إيعاز) و  Actionتتضمن المعلومات الواردة في هذا الكتيّب وصفاً لكل 
OneCallAccess . 

 إخالء المسؤولية
قة ع معلومات خاصة  ة. تحتوي هذه الوث ّ   و

قة أو  نادا إ موافقته ع عدم استخدام أي معلومات واردة  هذه الوث مها إ المستلم، تقّدم له اس انات ال يتّم تقد اإلفصاح  جميع الب
ة مع  اق تعامالته التجار ّ  س   .MISS DIG 811و  PelicanCorpعنها إ

ع ل موظف  الغ  قة ع إ وافق مستلم هذه الوث شاهدون و اء الذين  ل وأصحاب العمل وال ه  الوقت الحا والمستق مل لد
تها.  ّ عة  طب ل الوصول إليها  كون له س قة أو َمْن  ات هذه الوث   محت

قة لآلخ ل موظف عدم اإلفصاح عن أي معلومات متعلقة بهذه الوث جب ع  أنه  ه  مات لموظف ه التعل وافق المستلم ع توج ّ و ن إ
ل عام لعامة الجمهور وتكون متاحة الستخدام الجمهور لها.  ش ه هذه األمور معروفة    القدر الذي تكون ف

قة أو توز  سخ أي مادة موجودة  هذه الوث ن ب أذن لآلخ قة وتوزعها أو  سخ أي مادة موجودة  هذه الوث ضا ع  وافق المستلم أ عها و
حة من دون الحصول ع موافقة   ة    ع ذلك.  PelicanCorpكتاب

بجميع حقوق االسم والملكية وحقوق الملكية الفكرية للمواد والعالمات التجارية الواردة هنا، بما في ذلك جميع  PelicanCorpتحتفظ 
  الوثائق والملفّات والمواد التسويقيّة والوسائط المتعددة الداعمة.

ها  ة ال تمل ة الفك ا أو حقوق المل صا للمستلم الستخدام التكنولوج ل ترخ ش أو  PelicanCorpال يوجد  هذا العرض ما  و
MISS DIG 811.  

ان المذكور أعاله.  الب ام  قة، يوافق المستلم ع االل  قبوله هذه الوث
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ات  الئحة المحت
 OneCallAccess .............................................................................................................................................. 1 

ة  2 ................................................................................................................................................. إخالء المسؤول

ر) Ticket Actionsلمحة عامة عن  التذا ة  ّ عازات المعن  3 ............................................................................. (األوامر واإل

Retransmitting a ticket )(3 ....................................................................................................... إعادة إرسال تذكرة 

Destroyed Markings (رة  4 ................................................................................................ (العالمات الدالة الُمدمَّ

Unmarked Facilities (دون عالمات دالة عليها  5 ........................................................................................ (مرافق 

Additional Assistance (ة  6 ........................................................................................................ (مساعدة إضاف

Copy (سخ ) ..................................................................................................................................................... 7 

Cancel (إلغاء) .................................................................................................................................................. 8 

Continue (عة  9 ............................................................................................................................................ (متا

 

 التذاكر)المعنيّة ب األوامر واإليعازات( Ticket Actionsلمحة عامة عن 
امر أو بعد تقديم التذكرة، قد تتطلب الظروف إلغاء التذكرة أو تحديثها أو إعادة إرسالها. يقّدم هذا الدليل إرشادات حول تنفيذ كل أمر. األو

). قد يتّم إضافة OCA(الذي يُعرف باسمه المختصر  OneCallAccess systemاإليعازات الواردة في هذا الكتيّب متاحة حالياً في نظام 
 في المستقبل.  OneCallAccessمر/إيعازات إضافية في التحديثات التي ستجري على نظام أوا

Retransmitting a ticket )إعادة إرسال تذكرة( 
قد يتّم إعادة إرسال تذكرة ما بسبب مشاكل في وضع العالمات الدالّة فقط في هذا الوقت. ال تؤّدي إعادة إرسال التذكرة إلى تغيير رقم 

). يوجد رقم Revision Number) أو رقم المراجعة (Versionإلى تحديث اإلصدار ( يؤّدي ولكن إعادة إرسال التذكرة التذكرة.
. ال توجد 000-2021112000003المراجعة بعد الفاصلة الخطية القصيرة في نهاية رقم التذكرة. مثال على رقم التذكرة األصلي هو 

. قد ينتج عن المراجعة األولى تغيير في اإلصدار أو رقم المراجعة 000-فإن رقم المراجعة هو  مراجعة على التذكرة األصلية، وبالتالي
001-2021112000003 . 

ال يجوز إعادة إرسال التذاكر التي تحتوي على معلومات خاطئة لتصحيح المشكلة. لتصحيح الخطأ، يتّم إلغاء التذكرة واستبدالها. يجوز 
 يخ البدء القانوني للعمل المذكور على التذكرة. إلغاء التذكرة حتى يحين تار

عند يُعّد تحديث معلومات االتصال الميدانية أو إضافة تفاصيل لمساعدة محّدد الموقع في العثور على الموقع أو الوصول إليه أمراً مقبوالً 
و مكان الدخول إلى موقع الحفر أو الرمز إعادة إرسال التذكرة. قد تتضمن هذه المعلومات تعليمات الوصول بالسيارة إلى الموقع، أ

 المطلوب لفتح البوابة. ال يُقبل إجراء تحديثات لنوع العمل أو النشاط أو موقع العمل. تتطلّب هذه التغييرات تقديم تذكرة بديلة. 

افق بدون عالمات (مر Unmarked Facilities(االستجابة اإليجابية) قبل إرسال تذكرة بشأن  Positive Responseيجب مراجعة  
رة)، أو  Destroyed Markingsدالّة عليها)، أو  يجب تحديد أّي من  (مساعدة إضافية). Additional Assistance(عالمات دالّة ُمدمَّ

استجابة االستجابات اإليجابية والظروف الميدانية. ال يُقبل طلب  نشرمالكي أو مشغّلي المرافق يتطّلب منه أو منهم االستجابة بناًء على 
 من جميع مالكي أو مشغّلي المرافق كبديل للتحقق من استجابة إيجابية.

يجوز إعادة إرسال تذكرة بعد تاريخ البدء القانوني للعمل ألحدث تعديل للتذكرة. يمكن العثور على تاريخ البدء القانوني للعمل على 
 التذكرة. 
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Destroyed Markings (رة  (العالمات الدالّة الُمدمَّ
بسبب إذا تبيّن أن العالمات الدالّة قد تّم إزالتها أو تحّطمت أو لم تعّد ظاهرة للبصر أو ال يمكن الوثوق بها، فيجوز إعادة إرسال تذكرة 

رة. يتطلّب من مالكي المرافق االستجابة في غضون   ساعة في أيام العمل.  24عالمات دالّة ُمدمَّ

 َمْن: جميع مستخدمي النظام

دء القانو للعمل وح الساعة من تار متى:  ل يوم واحد من آخر يوم عمل للتذكرة.  5ــــخ ال   مساًء ق

PROCEDURES )كيفيّة تنفيذ اإلجراء( 

(المحفوظات  Recent Historyإذا كانت التذكرة واحدة من آخر خمس تذاكر تّم تقديمها، فأنقر على التذكرة الموجودة تحت  .1
. إذا لم تكن التذكرة موجودة 6لعرض التذكرة ثم االنتقال إلى الخطوة  OCAالرئيسية) لـ (الصفحة  Home Pageالحديثة) في 

 . 2(المحفوظات الحديثة)، فانتقل إلى الخطوة  Recent Historyفي 
 (المحفوظات الحديثة). Recent History(المحفوظات) للبحث عن التذكرة إذا لم يتّم العثور عليها في  Historyأنقر على  .2
 ل رقم التذكرة بأحدث رقم مراجعة، والتاريخ (أو النطاق الزمني) الذي تّم فيه تقديم أحدث مراجعة للتذكرة.  أدخ .3
 .(بحث) Searchأنقر على  .4
 .أنقر على التذكرة لعرض تفاصيل التذكرة .5

 
 .(أوامر/إيعازات) في أعلى الجانب األيمن من الصفحة Actionsأنقر على  .6
رة)  Destroyed Markingsاختر  .7  .سيتّم فتح التذكرة - (عالمات دالّة ُمدمَّ
 .(تاريخ إنجاز العمل) Work Completion Dateأدخل  .8
 راجع جهة االتصال في ميدان العمل. عّدل حسب اللزوم. .9

(المالحظات)، أدخل رقم المراجعة ورمز المحطة (أو رموز المحطات) لكل  Remarksفي حقل  .10
لمطلوب إعادة وضع عالمات دالّة عليها. يمكن العثور على أو نوع المرفق (غاز، كهرباء) ا عضو

تكون جميع  عندماالعامة جميع المرافق رموز المحطات في االستجابة اإليجابية. يُقبل طلب 
رة.  عليها العالمات الدالّة  ُمدمَّ
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ضبط. على سبيل المثال: تّم إزالة د مكان وضعها بالإذا تطلّب األمر إلعادة وضع عالمات دالّة على جزء من األشغال، فحدّ 
د العنوان بالضبط الذي يتطلب إعادة وضع عالمات عالمات دالّة في عنوان واحد يُعّد جزءاً من تذكرة بخمسة عناوين. حدّ 

 دالّة. 

 

 (المالحظات).  Remarksيجب إضافة عمليات إعادة إرسال إضافية إلى أعلى حقل 

رة).  Destroyed Markingsستظهر صفحة الملّخص. حالة التذكرة هي  - (إرسال)  Submitأنقر على  .11 (عالمات دالّة ُمدمَّ
 تّم إرسال رسالة تأكيد بالبريد اإللكتروني.

Unmarked Facilities (مرافق بدون عالمات دالّة عليها) 
دليل مرئي عن وجود مرفق بدون عالمات مرئية دالّة على عندما ال يكون هناك استجابة إيجابية أو ال تكون االستجابة كافية، أو هناك 

 تواجده، أو هناك عالمات دالّة غير كاملة. 

 (الخارجيون پلس) والداخليون  External Plusَمْن: المستخدمون 

دء القانو للعمل و متى:  ــــخ ال ة العمل) ( Work Expiration Dateب تار ــــخ انتهاء صالح انتهاء  - Ticket Expiration(تار
ة التذكرة) مطروحا منه ثالث ساعات عمل.   صالح

PROCEDURES )كيفيّة تنفيذ اإلجراء( 

(المحفوظات  Recent Historyإذا كانت التذكرة واحدة من آخر خمس تذاكر تّم تقديمها، فأنقر على التذكرة الموجودة تحت  .1
. إذا لم تكن التذكرة موجودة 6لعرض التذكرة ثم االنتقال إلى الخطوة  OCA(الصفحة الرئيسية) لـ  Home Pageالحديثة) في 

 . 2(المحفوظات الحديثة)، فانتقل إلى الخطوة  Recent Historyفي 
 (المحفوظات الحديثة).  Recent History(المحفوظات) للبحث عن التذكرة إذا لم يتّم العثور عليها في  Historyأنقر على  .2
 أحدث رقم مراجعة، والتاريخ (أو النطاق الزمني) الذي تّم فيه تقديم أحدث مراجعة للتذكرة.  أدخل رقم التذكرة ب .3
 .(بحث) Searchأنقر على  .4
 .أنقر على التذكرة لعرض تفاصيل التذكرة .5
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 .(أوامر/إيعازات) في أعلى الجانب األيمن من الصفحة Actionsأنقر على  .6
 .سيتّم فتح التذكرة -مات دالّة عليها) (مرافق بدون عال Unmarked Facilitiesاختر  .7
(تاريخ لبدء العمل) هذا هو التاريخ والوقت الذي سيعود فيه طاقم  Work to Begin Dateأدخل  .8

 العمل إلى موقع العمل. 
 .(تاريخ إنجاز العمل) Work Completion Dateأدخل  .9

 راجع جهة االتصال في ميدان العمل. عّدل حسب اللزوم. .10
(المالحظات)، أدخل رقم المراجعة للطلب، أو نوع المرفق (غاز، كهرباء) أو  Remarksفي حقل  .11

رمز المحطة (أو رموز المحطات) لكل عضو المطلوبة. يمكن العثور على رموز المحطات في 
، فقم بإعطاء معلومات عن حالة طاقم اآلناالستجابة اإليجابية. إذا كان تاريخ بدء العمل المختار هو 

 .طاقم العمل في طريقه إلى موقع العملأو  في موقع العمل موجود العملطاقم العمل: 

 

(مرافق بدون عالمات دالّة عليها). تّم إرسال رسالة  Unmarked Facilitiesسيتّم عرض تفاصيل التذكرة. حالة التذكرة هي  .12
 تأكيد بالبريد اإللكتروني.

Additional Assistance (مساعدة إضافية) 
دالّة في الموقع، وقام المقاول بالحفر يدوياً بموجب ما يقتضيه القانون، ولكن لم يوجد خط أنابيب داخل العالمات الدالّة  تّم وضع عالمات

 ). لدى أصحاب المرافق مهلة ثالث ساعات عمل لالستجابة على ذلك.Approximate Locationعلى الموقع التقريبي (

 ون پلس) والداخليون(الخارجي  External Plusَمْن: المستخدمون 

دء القانو للعمل و متى:  ــــخ ال ة العمل) ( Work Expiration Dateب تار ــــخ انتهاء صالح انتهاء  - Ticket Expiration(تار
ة التذكرة) مطروحا منه ثالث ساعات عمل.   صالح

PROCEDURES )كيفيّة تنفيذ اإلجراء( 

(المحفوظات  Recent Historyقديمها، فأنقر على التذكرة الموجودة تحت إذا كانت التذكرة واحدة من آخر خمس تذاكر تّم ت .1
. إذا لم تكن التذكرة موجودة في 6لعرض التذكرة ثم االنتقال إلى الخطوة  OCA(الصفحة الرئيسية) لـ  Home Pageالحديثة) في 

Recent History  2(المحفوظات الحديثة)، فانتقل إلى الخطوة . 
 (المحفوظات الحديثة).  Recent Historyالمحفوظات) للبحث عن التذكرة إذا لم يتّم العثور عليها في ( Historyأنقر على  .2
 أدخل رقم التذكرة وأحدث رقم مراجعة، والتاريخ (أو النطاق الزمني) الذي تّم فيه تقديم أحدث مراجعة للتذكرة.   .3
 .(بحث) Searchأنقر على  .4
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 .التذكرةأنقر على التذكرة لعرض تفاصيل  .5

 

  .(أوامر/إيعازات) في أعلى الجانب األيمن من الصفحة Actionsأنقر على  .6
 . سيتّم فتح التذكرة -(مساعدة إضافية)  Additional Assistanceاختر  .7
(تاريخ لبدء العمل) هذا هو التاريخ والوقت الذي سيعود فيه طاقم العمل  Work to Begin Dateأدخل  .8

 إلى موقع العمل. 
  .(تاريخ إنجاز العمل) Work Completion Date أدخل .9

 راجع جهة االتصال في ميدان العمل. عّدل حسب اللزوم. .10
 Consumers Energy(المالحظات)، أدخل رقم المراجعة للطلب، أو اسم مالك المرفق ( Remarksحقل  في .11

gas .يمكن العثور ) أو رمز المحطة (أو رموز المحطات) لكل عضو مطلوب وضع مالحظات بشأنها
، فقم بإعطاء اآلنعلى رموز المحطات في االستجابة اإليجابية. إذا كان تاريخ بدء العمل المختار هو 

 .معلومات عن حالة طاقم العمل: طاقم العمل في موقع العمل أو طاقم العمل في طريقه إلى موقع العمل

 .(مساعدة إضافية). تّم إرسال رسالة تأكيد بالبريد اإللكتروني Additional Assistanceسيتّم عرض تفاصيل التذكرة. حالة التذكرة هي  .12

Copy (نسخ) 
 تقوم ميزة النسخ بتكرار معلومات التذكرة من التذكرة المختارة إلنشاء تذكرة جديدة. يمكن تحرير جميع الحقول. 

 َمْن: جميع مستخدمي النظام

 متى: يمكن نسخ تذكرة في أي وقت بعد أن يتّم تقديم التذكرة األصلية. 

PROCEDURES )كيفيّة تنفيذ اإلجراء( 

(المحفوظات  Recent Historyإذا كانت التذكرة واحدة من آخر خمس تذاكر تّم تقديمها، فأنقر على التذكرة الموجودة تحت  .1
 لعرض التذكرة.  OCA(الصفحة الرئيسية) لـ  Home Pageالحديثة) في 

 (المحفوظات الحديثة).  Recent History(المحفوظات) للبحث عن التذكرة إذا لم يتّم العثور عليها في  Historyأنقر على  .2
)، والتاريخ (أو النطاق الزمني) Revision Number -000بما في ذلك رقم المراجعة ( ،أدخل رقم التذكرة التي يوّد الرجوع إليها .3

 تقديم التذكرة التي يوّد الرجوع إليها.   الذي تّم فيه
 .(بحث) Searchأنقر على  .4
 .أنقر على التذكرة لعرض تفاصيل التذكرة .5
  .(أوامر/إيعازات) في أعلى الجانب األيمن من الصفحة Actionsأنقر على  .6
  ة.سيتّم فتح التذكر -(نسخ)  Copyاختر  .7
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  .قم بتحرير الحقول المناسبة .8
النسخ منها،  تشير إلى التذكرة التي تّم النسخ منها. إذا كان المستخدم يرغب في اإلشارة إلى رقم التذكرة التي تمّ التذكرة الجديدة ال  .9

 ). Remarksفيجب إدخال رقم التذكرة التي تّم الرجوع إليها في حقل المالحظات (

 

 (إرسال). Submitأنقر على  .10
 بالبريد اإللكتروني. سيتّم عرض تفاصيل التذكرة. تّم إرسال رسالة تأكيد .11

 

Cancel (إلغاء) 
 قد يتّم إلغاء تذكرة ألن العمل لم يعد جارياً، أو لوجود خطأ في التذكرة أو بسبب وجود تذكرة مكررة (مزدوجة) لنفس العمل. 

 َمْن: جميع مستخدمي النظام

 متى: حتى تاريخ البدء القانوني للعمل المذكور على التذكرة.

(المحفوظات  Recent Historyدة من آخر خمس تذاكر تّم تقديمها، فأنقر على التذكرة الموجودة تحت إذا كانت التذكرة واح .1
 لعرض التذكرة.  OCA(الصفحة الرئيسية) لـ  Home Pageالحديثة) في 

 (المحفوظات الحديثة).  Recent History(المحفوظات) للبحث عن التذكرة إذا لم يتّم العثور عليها في  Historyأنقر على  .2
)، والتاريخ (أو النطاق الزمني) الذي تّم فيه تقديم Revision Number -000أدخل رقم التذكرة، بما في ذلك رقم المراجعة ( .3

 التذكرة.
 .(بحث) Searchأنقر على  .4
 .أنقر على التذكرة لعرض تفاصيل التذكرة .5
  .(أوامر/إيعازات) في أعلى الجانب األيمن من الصفحة Actionsأنقر على  .6
 .عرض مربع منبثق سيتمّ  - (إلغاء)  Cancelاختر  .7
 .أدخل سبب اإللغاء .8
 .(إرسال) Sendأنقر على  .9

 (تّم إلغاؤها).  Cancelledسيتّم عرض تفاصيل التذكرة. حالة التذكرة  .10



  ت المعنيّة بالتذاكراإليعازاو األوامركيفيّة تنفيذ إجراء 
 ONECALLACCESSفي برنامج  
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Continue (متابعة) 
 يمكن وضعها في تذكرة واحدة، فإن ميزة متابعة التذكرة تجعل من السهل إنشاء تذاكر متعددة. عندما تكون األشغال كبيرة جداً بحيث ال

) من التذكرة المختارة ظاهراً بوضوح على الخريطة بحيث يمكن للمستخدم إنشاء مضلّع جديد Work Polygonيكون مضلّع العمل (
) Continued Ticketإلى رقم التذكرة األصلي على تذكرة المتابعة ( بسهولة ينطلق به من حيث توقفت التذكرة األخرى. تتم اإلشارة

 بمجرد إرسالها. 

 َمْن: جميع مستخدمي النظام

 متى: في أي وقت بعد تقديم التذكرة األصلية

 Actionsيمكن اختيار تذكرة المتابعة مباشرة بعد تقديم التذكرة. عندما تظهر صفحة ملخص التذكرة عند إرسال التذكرة، أنقر فوق  .1
 (أوامر/إيعازات) في أعلى الجانب األيمن من الصفحة.

 (متابعة التذكرة) Continue Ticketأنقر على  .2
a.  إذا لم يتّم اختيار ميزة متابعة التذكرة عند إرسال تذكرة، فيمكن العثور على التذكرة المرجعية فيRecent 

History  (المحفوظات الحديثة) أوHistory نت التذكرة واحدة من آخر خمس تذاكر تّم (المحفوظات). إذا كا
(الصفحة  Home Page(المحفوظات الحديثة) في  Recent Historyتقديمها، فأنقر على التذكرة الموجودة تحت 

 لعرض التذكرة.  OCAالرئيسية) لـ 
b.  أنقر علىHistory  (المحفوظات) للبحث عن التذكرة إذا لم يتّم العثور عليها فيRecent History ) المحفوظات

 الحديثة). 
c. ) أدخل رقم التذكرة، بما في ذلك رقم المراجعةRevision Number -000 والتاريخ (أو النطاق الزمني) الذي تّم ،(

 فيه تقديم التذكرة.  
d.  أنقر علىSearch (بحث). 
e. أنقر على التذكرة لعرض تفاصيل التذكرة. 
f.  أنقر علىActions (أوامر/إيعازات) في أعلى الجانب األيمن من الصفحة.  
g.  أنقر علىContinue Ticket (متابعة التذكرة). 

 .مراجعة تفاصيل التذكرة وتعديلها حسب اللزوم .3
 (مكان موقع الحفر) Dig Site Location 2(التالي) لالنتقال إلى القسم  Nextأنقر على  .4

a. ) يكون المضلّعPolygon المرجعية ظاهراً بوضوح. قم بإنشاء مضلّع ) من التذكرة
 .يغطي الجزء التالي من المشروع

b.  أنقر علىNext التالي)،( 
(تأكيد موقع الحفر). يتّم تضمين هذه المعلومات على  Confirm Dig Siteأدخل معلومات المكان في  .5

 التذكرة.
 .(التالي) Nextأنقر على  .6
 ذلك. (المالحظات)، إذا لزم األمر ل Remarksأدخل  .7
 .ضع عالمة في كل مربع من مربعات الموافقة .8
 (إرسال). يتّم اإلشارة إلى التذكرة السابقة على التذكرة الجديدة. Submitأنقر على  .9


