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OneCallAccess 
المعنيّة األوامر واإليعازات ( 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
ة.  ّ قة ع معلومات خاصة و   تحتوي هذه الوث

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

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

 ّ ن إ 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
ل عام لعامة الجمهور وتكون متاحة الستخدام الجمهور لها. ا ش ه هذه األمور معروفة    لقدر 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  ة    ع ذلك.  PelicanCorpدون الحصول ع موافقة كتاب

للمواد والعالمات التجارية الواردة هنا، بما في ذلك جميع بجميع حقوق االسم والملكية وحقوق الملكية الفكرية  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
  



  OneCallAccessلـ  دليل المستخدم الخارجي
 

Date: 4-27-22 OCA External User Guide-Arabic  Page 3 of 32 

 

ات  الئحة المحت
OneCallAccess ............................................................................................................................................... 1 

 2 .................................................................................................................................................. إخالء المسؤولية

ان المذكور أعاله. قبوله هذه الو  الب ام  قة، يوافق المستلم ع االل  2 .............................................................................. ث

ف تعمل   MISS DIG 811 ................................................................................................................................. 4ك

م  4 .............................................................................................................. نظرة عامة ع إشعارات الحفر والتصم

 5 ............................................................................................................................................. عد إرسال تذكرة

شاء حساب مستخدم  6 ......................................................................................................................................... إ

Setting Up User Profile ) ف المستخدم)إعداد  6 .................................................................................... ملف تع

Logging In for the First Time )( ل الدخول  المرة األو  7 ........................................................................... سج

ك ث معلومات االتصال الخاصة   8 ................................................................................................................. تحد

Username (اسم المستخدم) ....................................................................................................................... 8 

Multi-factor Authentication (مصادقة متعددة العوامل) ............................................................................... 8 

شاء  ر ( Default Settingsإ ة) إلدخال التذا اض  Ticket Entry( ............................................................. 8(إعدادات اف

لمة مرور) Password(اسم مستخدم) أو  Usernameاستعادة  ) ................................................................................. 9 

عالمات الخدمة (  Service Announcements( .................................................................................... 10رسالة اليوم و

دة  شاء تذكرة جد ل التذكرة -إ  11 ............................................................................................................ إدخال تفاص

ر ونطاق العمل  11 ............................................................................................................................... أنواع التذا

Type of Work  ع العمل) و شاط) Activity(ن  15 .............................................................................................. (ال

 15 ........................................................................................................................................طرق الحفر والعمق

ر ــــخ التذا  16 .............................................................................................................................................. توار

User Reference (مرجع المستخدم) .............................................................................................................. 16 

Working on Behalf  (العمل لحساب) وName of Utility/Authority (ة الجهة الحكوم كة المنافع العامة  16 ....... (اسم 

كة  ال ذ العمل  موقع العمل، واسمها ورقم هاتفهامعلومات االتصال 
ّ
 17 ............................................................ ال تنف

Require a Private Locate? (د المواقع؟ كة خاصة لتحد  17 .......................................................... (هل تتطلب إ 

قا  منطقة العمل؟  17 ....................................................................................... هل هناك عالمات دالة تّم وضعها سا

قة  الخارج ع العقار؟ فة طل  17 ........................................................................................... هل هناك حيوانات أل

كون العمل   ؟هل س  17 .................................................................................................................... مسّطح ما

دة  شاء تذكرة جد ان موقع العمل -إ ط م  17 ....................................................................................................... تخط

ان موقع العمل حث عن م  17 ........................................................................................................................... ال

ان العمل طة م  18 ................................................................................................................................. رسم خ

 18 ....................................................................................................................................... أدوات رسم الخرائط

Confirm Dig Site  .(د موقع الحفر  19 ........................................................................................................... (تأ



  OneCallAccessلـ  دليل المستخدم الخارجي
 

Date: 4-27-22 OCA External User Guide-Arabic  Page 4 of 32 

 

Additional Information (ة  19 .................................................................................................. (معلومات إضاف

Ticket History (ر  20 ................................................................................................................... (محفوظات التذا

Positive Response (ة جاب ة اإل  22 ........................................................................................................... (االستجا

ر( Ticket Actionsلمحة عامة عن  التذا ة  ّ عازات المعن  26 ........................................................................... )األوامر واإل

Retransmitting a ticket )(26 ................................................................................................. إعادة إرسال تذكرة 

Destroyed Markings (رة  26 .......................................................................................... (العالمات الدالة الُمدمَّ

Unmarked Facilities (دون عالمات دالة عليها  28 .................................................................................. (مرافق 

Additional Assistance (ة  29 .................................................................................................. (مساعدة إضاف

Copy (سخ ) ............................................................................................................................................... 30 

Continue (عة  30 ...................................................................................................................................... (متا
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ف تعمل   MISS DIG 811ك
ات الحفر أو  2013لسنة  174وضع القانون العام رقم  عمل ة  ا ل الم ة المرافق المتواجدة تحت األرض ق ة لحما ادئ توجيه م

اسم قانون  ضا  عرف هذا القانون أ ُ   . المرافق تحت األرض وسالمتها ( MISS DIGالتفج ار ال تلحق  ة من األ  MISS DIGللوقا
Underground Facility Damage Prevention Safety Act مكن االطالع ع القانون العام امله ع صفحة  174). 

"About و لـ ذة) ع الموقع اإلل  . MISS DIG 811" (ن

م  نظرة عامة ع إشعارات الحفر والتصم
م إشعار حفر ب  ام عمل و  3جوز تقد أعمال الحفر  14أ ة  ا ل الم ا ق م استخدام برنامج  يوما تق  OneCallAccessأو التفج 

ـ  ق االتصال  نت أو عن ط ) ع الرقم MISS DIG 811(مركز اإلشعار لمنظومة  MISS DIG 811 Notification Centerع اإلن
حتوي إشعار الحفر ع معلومات عن مMISSDIG811.ORGُمتاح  موقع  OneCallAccess. 7171 -482-800أو  811 وقع . 

تّم إرسالها إ األعضاء مال أو مشّغ المرافق  المنطقة ال  يتّم الحفر ال  طلب من مال أو مشّغ  س ُ الحفر أو التفج فيها. 
شأن الحفر.  ة  ن ة إلشعار الحفر من خالل توف معلومات عن المرافق ح يتمكن اتخاذ قرارات مس  المرافق االستجا

وع ما، قد  ط م لزم األمر إ معلومات عن المرافق ألغراض تخط م إشعار حفر  يتّم وعندما  فرض تقد ُ م.  م إشعار التصم مال تقد إ
أعمال الحفر، ح ولو  دء  ل ال م والحفر.  تّم ق م إشعارات التصم ستخدم نفس المنّصة لتقد

ُ
م.  م إشعار تصم  تقد

م ل إرسال إشعار حفر أو تصم شاء حساب مستخدم (ق جب إ  ،User Account  (OneCallAccess  اسمها عرف 
ُ
(ال ت

ستخدم برنامج OCAالمخت  ل شخص  ات  OneCallAccess). ي ع  مكن الوصول إ حسا ه.  شاء حساب خاص   OCAإ
:  MISS DIG 811الذهاب إ موقع  و ع العنوان التا اتهم  .MISSDIG811.ORGاإلل

ّ
ضا مراجعة ملف مكن للمستخدم أ

ة ( سي شؤونها  Profileالشخص اتهم و  .OneCallAccess) وطل

شأن  ها من المعلومات ال Polygon( المضلعمعلومات مهمة   جمعها ع التذكرة.  يتّم ) وغ

ل 
ّ
ر  المضلعمث ) من القانون العام 5) من القسم الخامس (2البند () من bالفقرة ( MISS DIG 811(المضلعات) الُمرسل ع تذا

ما  ذلك عنوان الشارع ووصف العقار".  2013الصادر  عام  174 ح إجراء التفج أو الحفر فيها،  ق ُ  "وصف المنطقة ال 

قّد  ارون الذين 
ّ
دو  MISS DIG 811مون إشعارا للحفر إ قوم الحف الغ عن منطقة الحفر ال ي شاء اإل ق إ ن الحفر فيها إّما عن ط

ل 
ّ
ان منطقة الحفر أو إعالم ممث شاء  MISS DIG 811مضلع لم مال إ قوم ذلك الممثل ب ان منطقة الحفر و إرسال  يتّم . المضلعم

عكس  MISS DIG 811ع تذكرة  المضلع ار دها المنطقة ال حّد  المضلعإ مال المرافق. 
ّ
منطقة حفر   MISS DIG 811لـ  الحف
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دها ووضع عالمات  أو تفج ليتّم  ات  Positive Responses[ع أي مرافق تحت األرض متواجدة فيها].  دالةتحد (االستجا
ة) ال  جاب غّط  يتّم اإل ملها ال  أ مها  للمنطقة  التذكرة.  المضلعيها تقد ط   المرت

ضا جمع  يتّم  ة  Address Informationأ أو مشّغلو المرافق مسؤول و و طاقة الحفر. يتحّمل مال ها   (معلومات العنوان) وتوف
ة لو 

ّ
ل دق د المنطقة  امله  دالةع عالمات عليها ضتحد د موقع العقار  ق تحد ة لتذكرة الحفر، إّما عن ط ع مرافقهم استجا

حّد ال  المضلعالمذكور عنوانه ع تذكرة الحفر، أو منطقة  ار دها  
ّ
 فقط.  الحف

Additional Information  ة) المذكورة ع التذكرة مثل المالحظات وخط الطول وخط العرض موجودة (المعلومات اإلضاف
ة محلّ المضلعع فهم  مواقع المرافقلمساعدة محددو    ، ومع ذلك، ال تحّل هذه المعلومات اإلضاف

ّ
مث لها العنوان المنطقة ال 

ها.  والمضلع  أو تقوم بتغي

 عد إرسال تذكرة 
م إ  م إشعار حفر أو تصم ة ع تذكرة  يتّم ، MISS DIG 811عند تقد جب ع مال المرافق االستجا د لها.  شاء تذكرة برقم ف إ

مكن االّط  ما هو محّدد ع التذكرة.  دء القانو للعمل  ــــخ ووقت ال حلول تار م  سي شؤونها عن الع ع الحفر أو التصم ر و التذا
ل الدخول إ  سج ق   . OneCallAccessط

دء الحفر.  ل  ة ق ات التال فاء المتطل  جب اس

دء  .1 ــــخ ووقت ال حلول تار ة لطلب  طلب من مال أو مشّغ المرافق االستجا ُ دء القانو للعمل.  ــــخ ووقت ال حلول تار
ة  حظر قانون الوال دء القانو للعمل، ح لو استجاب جميع مال أو مشّغ المرافق القانو للعمل.  ــــخ ال ل تار الحفر ق

 للتذكرة. 
ــــخ  .2 حلول تار ة ع التذكرة  جب ع مال أو مشّغ المرافق االستجا أن الحفر آمن.  و أو مشّغلو المرافق  استجاب مال

دء القانو للعمل.  أو وقت ال  و
a.  ة غ انت االستجا ل الحفر. لعرض معلومات االتصال  إذا  مالك أو مشّغل المرفق ق جب االتصال  واضحة، ف

ل  جب ت مال المرافق،  النقر ع  Job Packالخاصة  ل) الموجود   Download(حزمة مهام العمل)  (ت
من من صفحة  ة).   Positive Responseأع الجانب األ جاب ة اإل  (االستجا

b. ستج مال وضع العالمات الدالة [ع تواجد المرافق تحت األرض] إذا لم  عد ب قم  ب مالك المرفق أو لم 
شأن  جب إعادة إرسال التذكرة  ة، ف ــــخ ووقت استحقاق االستجا (المرفق  Unmarked Facilityحلول تار

ه).  دالةالذي ال توجد عالمات   عل
ة إ أن الحفر آمن. إذا  .3 دان ها مالك أو مشّغل ش الظروف الم ة ال  انت االستجا دت الظروف غ آمنة أو إذا 

ة، فال تحفر ح  دان لة. ي إعادة إرسال التذكرة  حالة وجود أّي من  حلّ  يتّم المرفق ال تتطابق مع الظروف الم المش
ما تمّ  ة،  اغته من البند الظروف التال  .174العام  من القانونقسم الخامس من ال 9ت إعادة ص

a.  ة دون عالمات مرئ ل مر ع وجود مرفق   ع وجوده.  دالةدل
b. ة اف ة  ة أو ال تكون االستجا جاب ة إ  .عدم استجا
c.  ة دون عالمات مرئ ش إ وجود مرفق  ة من مالك أو مشّغل المرفق  جاب ة إ  ع تواجده.  دالةاستجا

ة األشغال العامة Uniform Color Code Systemاعتماد نظام رمز اللون الموّحد ( تّم  ل جمع د الوط من ق ) التا ع الصع
ة ( ك ) لوضع العالمات الدالة ع المرافق المتواجدة تحت األرض. American Public Works Association - APWAاألم

د الموقع التق و أو مشّغلو المرافق بتحد قوم مال استخدام األوتاد ــــــس ة.     أو األعالم أو الطالء أو أي مادة أخرى مناس
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عد التحقق من عدم وجود مهام عمل أخرى   ستخدم نفس هذه جوز إزالة العالمات الدالة عند االنتهاء من مهام عملك  المنطقة 
 العالمات الدالة. 

 

شاء حساب مستخدم   إ
جب الذهاب إ الموقع  يتّم جب أن  د،  شاء حساب مستخدم جد . إل م التذكرة األو ل تقد د ق شاء حساب مستخدم جد إ

و  د موقع).  Submit Locate Requestوالنقر ع  MISSDIG811.ORGاإلل  (إرسال طلب تحد

Setting Up User Profile ) ف المستخدم)إعداد  ملف تع
ل الدخول.  سج ل هنا) Sign Up Hereع  أنقر ستظهر صفحة  سج   (ال

 

 

كة.  Customer Detailsأدخل  ال ما فيها معلومات االتصال  ل)  ل العم  (تفاص

كتك ُمدرجا  القائمة، فاخ  يتّم  كن اسم  ظهر. إذا لم  كتك ح  ة اسم  دأ  كتا جدي. ا ب األ ت ال ات   Not-د أسماء ال
Listed -  ت تواصل معك  - Not Listed-(غ ُمدرج).  إذا اخ كتك إ القائمة.  MISS DIG 811(غ ُمدرج)، فس  إلضافة اسم 

  منطقة يُقترح الحفر فيها

  عالمات دالّة مؤقّتة ألغراض المسح

  خطوط الطاقة الكهربائية والكابالت ومواسير التوصيل وكابالت اإلنارة

  الغاز أو النفط أو البخار أو البترول أو المواد الغازية

  أو اإلشارة أو الكابالت أو مواسير التوصيلاالتصاالت أو خطوط اإلنذار 

  مياه صالحة للشرب

  المياه المستصلحة، والرّي، وخطوط المحاليل الملحية وطين التنقيب، والنفايات الخطرة

  مجاري وخطوط الصرف
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شاء الحساب،  تّم مجّرد إ و ل  س ط إل حتوي ع را و  د إل .  يتّم إرسال ب و دك اإلل  التحقق من صحة عنوان ب
استخدام  ر  شاء التذا د و و إ المستخدم الجد د اإلل ال ر  دات التذا رسال تأ و ب د اإلل سمح التحقق من صحة ال س

مكن  . الحساب.  و د اإلل مجّرد التحقق من صحة ال ه  ل الدخول إ حسا سج د   للمستخدم الجد

 

Logging In for the First Time )ل الدخول  المرة األو  )سج
 

ل الدخول، ستظهر  سج ـ  HOME Pageعند  ضا  عرف أ
ُ
ة) ال ت س (لوحة المعلومات). من لوحة  Dashboard(الصفحة الرئ

ر و المعل ات التذا مكن عرض إحصائ قمحفوظاتها ومات،  ث معلومات االتصال، وتعبئة حقول معّينة من التذكرة ةالسا مكن تحد ، و
ل تذكرة. قد ترسل  قا لتوف الوقت ع المستخدم من إدخال نفس المعلومات ع  ّ رسائل أو إعالمات الخدمة  MISS DIG 811مس

)Service Announcements ضا مكن الوصول أ ة،  س دة. ومن الصفحة الرئ ش النظام إ وجود رسالة جد . س ) إ المستخدم
ة)، وهو برنامج التحقق من حالة س التذكرة.  Positive Responseإ  جاب ة اإل  (االستجا
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ك ث معلومات االتصال الخاصة   تحد

ث معلومات االتصال من خالل النقر ع قونةمكن تحد ف المستخدم) User Profile  أ الموجودة  أع الجانب  (ملف تع
ة.  س من من الصفحة الرئ  (حفظ) Saveنقر ع أقم بتغي المعلومات ال يتوّجب تحديثها  الحقول المتواجدة فيها ثم  األ

ات.  التغي   لالحتفاظ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Username (اسم المستخدم) 
د لذلك المستخدم.  شاء حساب جد جب إ د، ف لزم األمر وضع اسم مستخدم جد . إذا  جوز تغي أسماء المستخدم  ال 

Multi-factor Authentication (مصادقة متعددة العوامل) 
ا Default Settingإعداد النظام  الوقت الحا إلجراء مصادقة متعددة العوامل.  يتّم لم  شط (اإلعداد االف ) غ 

)INACTIVE .ل الدخول سج منعك النظام من  ّ س  ). أحرص ع عدم تغي هذا اإلعداد  الوقت الحا و

 

شاء  ر ( Default Settingsإ ة) إلدخال التذا اض  )Ticket Entry(إعدادات اف
عض األسئلة المطروحة  إدخال  ة ع  اض ات اف قا بتعي إجا ّ ام مس جوز الق ع العمل ع نحو منتظم، ف ذ نفس ن إذا تكرر تنف

داع التذكرة.  ة عند إ اض ات االف ل هذه اإلجا مكن تعد ر. و قونة  أنقر التذا الموجودة  أع الجانب  (اإلعدادات) Settingsع أ
من لشاشة إدخال التذكرة، و  ة ثم أدخل األ انات  الحقول المناس  .(حفظ) Saveنقر ع أالب
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لمة مرور) Password(اسم مستخدم) أو  Usernameاستعادة  ) 
جب الذهاب إ موقع  ك،  لمة المرور الخاصة   ( داد (إعادة تعي داد اسم مستخدم أو اس و ع  MISS DIG 811الس اإلل

 : د موقع)  Submit Locate Requestوالنقر ع  MISSDIG811.ORGالعنوان التا ل (إرسال طلب تحد سج ــع  .  أسفل م
جب النقر ع Log-inالدخول (  ،(Password  أوUsername.  داد اسم لزم وجود اسم المستخدم. الس لمة مرور،  داد  الس

 . و د إل لزم وجود عنوان ب  المستخدم، 
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Resetting Password  (لمة المرور ،  يتّم  -(إعادة تعي  و ط إل ه من المستخدم النقر ع را طلب ف ُ و  د إل إرسال ب
لمة المرور.  ث  لمة المرور من للسماح لتحد ضا تغي  ة  User Profileمكنك أ س ف المستخدم) ع الصفحة الرئ (ملف تع

  .OCAلـ 

 

Resetting Password  (لمة المرور د  يتّم  -(إعادة تعي  و مع  إرسال ب إل
و الذي  د اإلل عنوان ال طة  ات المرت  إدخاله.  يتّم الحسا

 

 

 

 

 

عالمات الخدمة (  )Service Announcementsرسالة اليوم و
رسال معلومات متعل  MISS DIG 811ستقوم  انا ب ا. أح دة" يوم حث عن الرسائل "الجد شأن النظام. ا  قة بها أو إرسال رسائل 
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شاء دة  إ ل التذكرة -تذكرة جد  إدخال تفاص
جب النقر ع   ، شأن حفر أو تفج دة  شاء تذكرة جد ة.  New Ticketإل س دة) ع الصفحة الرئ  (تذكرة جد

 

ر ونطاق العمل  أنواع التذا
 

سّ  ع التذكرة. هناك فئتان رئ شاء تذكرة هو ن ر: الحقل األول  إ  Digتان من التذا
م)  Design(حفر) و   (تصم

م  ام عمل وأرعة ع (3(تذكرة حفر) ب ثالثة ( Dig Ticketمكن تقد ) 14) أ
ر الحفر:  ل الحفر أو تعك صفو األرض. هناك أنواع متعددة من تذا ا ق م يوما تق

Normal 21-day  ة صفة عاد ة  Normal 180-dayيوما)،  21 –( صفة عاد )– 
ة  Project 21-dayيوما)،  180 صفة عاد وع  -Project 180يوما)،  21 –(م
day  ة صفة عاد وع  صفة طارئة)،  Emergencyيوما)،  180 –(م )Short 

Notice  ،(عة صفة   Damage(مّتصل مهتم)، و  Concerned Caller(إشعار 
ر أدناه.  ع من أنواع هذه التذا ل ن ح مع  مكن االطالع ع  ار).   (أ

وع: تذ ط الم م  لمرحلة تخط ر التصم م. ا ب الحصول ع تذكرة تصم س ة  أعمال الحفر  ا جوز الم جب ع مال أو   ال 
ة عليها  غضون  ام عمل.  10مشّغ المرافق االستجا شأن موقع المرافق  أ م معلومات عامة  م  تقد ة لتذكرة تصم االستجا

س لوضع عالما كن لدى مالك أو مشّغل المرفق رسومات أو سجالت توّضح  دالةت تحت األرض، ول ع أي مرافق. ومع ذلك، إذا لم 
جب ع مالك أو مشّغل المرفق وضع عالمات  موجب اإلجراءات المو  دالةموقع المرفق، ف حة  القسم السابع ّض ع ذلك المرفق 

  .174) من القانون العام 7(

ر ع  وع الذي تعتمد أنواع التذا ما  ذلك حجم ومدة الم تّم عوامل متعددة  ة أو  س صفة عاد ذه  ان تنف ذه وما إذا  تنف
ر:   مستعجلة.  اران من التذا ة  Normal 21-Dayيتوفر للمستخدم الجدد غ المدّر خ صفة عاد م.  21 - (  يوما) (تذكرة حفر) وتصم

  ة صفة عاد ر  ــع أو  20,000يوما  ألشغال لمواقع مساحتها  21 - التذا عادل أقدم م ة. وهذا  قل  المناطق الح
كون  x 100قدم  200قطعة أرض مساحتها  ةاألق  المناطق  الحّد قدم. و ّ ف ــع أو أقل.  50,000 ال    قدم م

  وع. ال ط للم م  لمرحلة التخط ر التصم ل محّددي  دالةوضع عالمات  يتّم تذا مواقع شأن هذه األشغال من ق
ً من ذلك، المرافق د ك.  يتّم . و و إل د اإلل   إرسال سجالت المرافق أو رسوماتها وخرائطها ع ال

ر الذهاب إ  عادة إرسال التذا ر األخرى و  MISS DIG 811موقع جب ع الحفارن الذين يرغبون  الوصول إ أنواع التذا
و  ار  Excavator Pro، والنقر ع اإلل ة لحساب  Excavator Trainingثم اخت ارن). هناك ثالث خطوات مطل

ّ
(تدرب الحف

External Plus  لس)، والذي ر (خار 
ّ
ر  يوف صفة عا Normal 21-Dayلك الوصول إ تذا ة ( -Normal 180يوما)، و  21 -د

Day  ة صفة عاد ة  Project 21-Dayيوما)، و   180 -( صفة عاد وع  ة  Project 180-Dayيوما)، و  21 -(م صفة عاد وع  (م
صفة طارئة)، و  Emergencyيوما)، و  180 - )Short Notice  .ر عة)، و إعادة إرسال التذا صفة   (إشعار 



  OneCallAccessلـ  دليل المستخدم الخارجي
 

Date: 4-27-22 OCA External User Guide-Arabic  Page 12 of 32 

 

شاء حساب  .1  .OCAإ
مال وحدة تدرب  .2 ـ  OCA External Plus Moduleإ نت الخاص  م ع اإلن   MISS DIG 811الذهاب إ موقع التعل

 .MISS DIG 811’s Online Education siteالتا 
مّ  .3 مال ندوة تعل نت حول نظام إ ل لها ع هذا الموقع التا OCAة ع اإلن سج مكنك ال  MISS Dig 811’s Online. و

Education site. 

ب، سُ  مال التدر ار منح وعند إ
ّ
ر  External Plusحساب  الحف م لتذا حق له آنذاك التقد ة  Normal 21-Dayوس صفة عاد )- 21 

ة  Normal 180-Dayوما)، و ي صفة عاد ة  Project 21-Dayيوما)، و  180 -( صفة عاد وع  -Project 180يوما)، و  21 -(م
Day  ة صفة عاد وع  صفة طارئة)، و  Emergencyيوما)، و  180 -(م )Short Notice  عة)، و إعادة إرسال صفة  (إشعار 

ر. يتطلب من جميع مستخد  نت.  External Plusالتذا  التدرب ع اإلن

ع من ل ن حا ل ما   ر. أنواع  ف  التذا

م  تذكرة التصم

ع   الوصف  الن
حدود مساحة الموقع 

ة    المناطق الح
حدود مساحة الموقع 

ة المناطق  ّ ف   ال

م   تصم
ط فقط.  و   ألغراض التخط د اإلل ة ع ال رسل معلومات المرفق المطل

ُ
ت

     ع المرافق  الموقع.  دالةعادة وضع عالمات  يتّم إ طالبها؛ وال 
ــع 2إ حّد  ل م ــع 2إ حّد   م ل م   م

ر الحفر  تذا

ع  الوصف الن
حدود مساحة الموقع 
ة   المناطق الح

حدود مساحة الموقع 
ة المناطق  ّ ف  ال

Normal 21-Day 
ة  صفة عاد )- 21 

 يوما)
  

نجازه مدة  ذ الحفر و ف  21ستغرق تنف تّم تص يوما أو أقل؛ وس
ة  صفة عاد ر  شأن عنوان موقع واحد كتذا ر المقّدمة   -معظم التذا

م طلب لها.  يوما.  21  جوز لجميع المستخدم تقد
عدّ   ا.  و ر األ طل ع من التذا ة   هذا الن ادئ توجيه ال يوجد م

ة لنطاق العمل  مكت
 

قدم  20,000إ حّد 
ــع   م

قدم  50,000إ حّد 
ــع   م

Project 21-Day 
صفة  وع  (م

ة   يوما)  21 -عاد
  

نجازها  ذها و ستغرق تنف يوما أو  21األشغال األ حجما ال 
ة لدى  أقل.  المات الهاتف ال الم  MISS DIG 811مكن لموظ استق

ا  ون اتهم إل ضعون طل صفتهم مستخدم والمستخدم الذين 
لس ( ر  )External-Plusخارجي  طلبوا نطاق العمل لتذا أن 

ــــع المكتوب أدناه.     المشار

إ  20,001من 
قدم  6,969,600

ــع ل  1/4( م م
ــع)    م

ة  ادئ التوجيه الم
ة أدناه  المكت

إ  50,001من 
قدم  6,969,600

ــع ــع) 1/4( م ل م    م
ة  ادئ التوجيه الم

ة أدناه  المكت

  
Normal 180-Day 

ة  صفة عاد )- 
  يوما) 180

يوماً من الحفر أن يتّم  21يجوز لألشغال التي يستغرق إنجازها أكثر من 
 MISS DIG 811تقديمها من قبل موظفي استقبال المكالمات الهاتفية لدى 

والمستخدمين الذين يضعون طلباتهم إلكترونياً بصفتهم مستخدمين 
 ).External-Plusخارجيين پلس (

قدم  20,000إ حّد 
ــع   م

قدم  50,000إ حّد 
ــع   م

Project 180-Day 
صفة  وع  (م

ة   يوما)  180 -عاد
  

يوماً من الحفر.   21األشغال األكبر حجماً التي يستغرق إنجازها أكثر من 
يمكن لنطاق العمل الكتابي المبيّن أدناه أن يتّم تقديمه من قبل موظفي 

والمستخدمين الذين  MISS DIG 811استقبال المكالمات الهاتفية لدى 
يضعون طلباتهم إلكترونياً بصفتهم مستخدمين خارجيين پلس 

)External-Plus.( 

إ  20,001من 
قدم  6,969,600

ــع ــع) 1/4(  م ل م    م
ة  ادئ توجيه م

ة  مكت

إ  50,001من 
قدم  6,969,600

ــع ــع) 1/4( م ل م  م
ة  ادئ التوجيه الم

ة أدناه   المكت

Emergency 
صفة طارئة) )  

اة أو  ب خطر ع الح س ام عمل  ة  أقل من ثالثة أ تتطلب استجا
ة أو خدمات  ئة أو الستعادة الخدمات الحكوم ات أو الب الصحة أو الممتل
ة لدى  المات الهاتف ال الم مكن لموظ استق المرافق العامة أو النقل؛ و

MISS DIG 811  ا ون اتهم إل ضعون طل فتهم صوالمستخدم الذين 
لس ( طلبها.  )External-Plusمستخدم خارجي  قوموا      أن 

 6,969,600إ حّد 
ــع   قدم م

ــع) 1/4( ل م   م

 6,969,600إ حّد 
ــع   قدم م

ــع) 1/4( ل م   م
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ع حدود مساحة الموقع  الوصف الن
ة   المناطق الح

حدود مساحة الموقع 
ة المناطق  ّ ف  ال

Short Notice 
صفة  (إشعار 

  عة)

معايير  يأيام عمل، إالّ أنه ال يستوف 3طلب االستجابة في مدة أقل من 
الصفة الطارئة. ال يُشجع طلب هذا النوع من التذاكر؛ إال أنه ال يكون 

المذكور  البدء القانوني للعملمخالفاً للقانون المباشرة في الحفر قبل تاريخ 
مه من قبل موظفي استقبال المكالمات على التذكرة. يمكن أن يتّم تقدي

والمستخدمين الذين يضعون طلباتهم  MISS DIG 811الهاتفية لدى 
 ).External-Plusإلكترونياً بصفتهم مستخدمين خارجيين پلس (

قدم  20,000إ حّد 
ــع   م

قدم  50,000إ حّد 
ــع   م

Concerned 
Caller  مّتصل)

   مهتم)

ن لم  ل جهة مهتّمة أثناء إجراء الحفر، ول قدم من ق
ُ
العثور ع تذكرة؛ ال يتطلب من مال أو مشّغ المرافق  يتّم ت

شأنها.  ة     إعالن استجا

Damage (ار    (أ
ـ  جب االتصال  ر.  ال ة  ا رن م ان هناك  911ألغراض اإلعالم فقط، ال يزال يتع إشعار األعضاء المت إذا 

ات.  اة أو الصحة أو الممتل  خطر ع الح

  
 

ل لنطاق العمل  معادالت التح
ساوي  ل واحد   قدم  5,280م

ساوي ½  ل   قدم 2,640م
ساوي ¼  ل   قدم 1,320م
 

ة صفة عاد ر  ل لمضلعات التذا  معادالت التح

ة  ــع 20,000 -منطقة ح ة  قدم م ف ــعقدم  50,000 -منطقة ر  م
 قدم x 19.93قدم  2,640 قدم x 7.75قدم  2,640
 قدم x 25قدم  2,000 قدم x 10قدم  2,000
 قدم x 37.87قدم  1,320 قدم x 15.15قدم  1,320
 قدم x 50قدم  1,000 قدم x 20قدم  1,000

 قدم x 100قدم  500 قدم x 40قدم  500
 قدم x 500قدم  100 قدم x 200قدم  100

 قدم x 555قدم  90 قدم x 222قدم  90
 قدم x 625قدم  80 قدم x 250قدم  80
 قدم x 714قدم  70 قدم x 285قدم  70
 قدم x 833قدم  60 قدم x 332قدم  60
 قدم x 1,000قدم  50 قدم x 400قدم  50
 قدم x 1,250قدم  40 قدم x 500قدم  40
 قدم x 1,666قدم  30 قدم x 665قدم  30
 

ــــع  ر المشار ة لنطاق العمل لتذا تاب ة ال ادئ التوجيه  الم
ل تذكرة  •  شارع واحد ل
• Divided Roads  ق ل اتجاه حركة مرور من الط ): تذكرة منفصلة ل حارت س  (طرق 
• Route  ق وعرة) عند مواجهة تقاطع طرق ع طول المسار ق س أو ط ل واحد (ط صل طوله إ حّد م  (مسار) 
ل ( ما  • دون تقاطع طرق  Route) ع طول 2صل إ حّد م ق وعرة)  ق س أو ط  (المسار) (ط
صل إ حّد  •  قدم من التقاطع  200رسم شعاع دائرة 
صل إ حّد  • ن من قطعات األرض ( 10ما  ل واحد (Lotsعناو ة عن م د المسافة اإلجمال ث ال ت ح  ).1)  نفس الشارع 
ل تذ  5 • ا ل  كرةم



  OneCallAccessلـ  دليل المستخدم الخارجي
 

Date: 4-27-22 OCA External User Guide-Arabic  Page 14 of 32 

 

 
 نطاق عمل الالفتات والعالمات الدالة

 : ر ما    ي أن تتضمن التذا
 موقع واحد

 ) مضلعPolygon ات مكن استخدام إحداث ط.  الض ة موقع الحفر 
ّ
دق د موقعها الدقيق  GPS) يرسم  لموقع الالفتة لتحد

طة.    ع الخ
  مكن إدخال هذه دها.  مكن تحد ا أو الفتة موجودة أو طالء أو عالمات أخرى  كون هذا وتدا خش وصف الموقع. قد 

عالمات  تّم المعلومات  حقل "هل  د المنطقة  مكن كتابتها  حقل Is the area pre-marked -عليها  دالةتحد " أو 
Remarks  ان لزم ذلك إذا  ).  مضلعال(المالحظات). ال  اس أ ق كون  ة (ال 

ّ
دق   صف موقع الحفر 

  ان جب إدخال  المضلعإذا  قا لموقع الحفر، ف ل رسما دق
ّ
مث قا و  Remarks)  حقل المضلع(أنظر  SEE POLYGONدق

  (المالحظات). 
 ق تقع ان الالفتة من أقرب تقاطع طرق، وعنوان، و أي جانب من الط ة لم ّ ان  المسافة التق لزم ذلك إذا  ه.ال  عل

) المضلع اس أ ق كون  ة (ال 
ّ
دق   صف موقع الحفر 

  صل إ طلب رسم شعاع دائرة  ُ استخدام  20قد  ان المضلع المضلعقدما من موقع الالفتة  مرسوم  أو وصف كتا إذا 
 . اس أ   ق

  مواقع متعددة

شاء مضلع واحد. عندما  طة  الوقت الحا ب غ  يتّم سمح الخ جب أن  طلب مواقع الفتات متعددة ع تذكرة واحدة، 
اس المواقع، وهذا يتطلب من  المضلع اس أ من ق ق ار جميع المواقع، مما يؤّدي إ مضلع مرسوم 

ّ
ّل  الحف م وصف كتا ل تقد

عد إجراء تح تمكن  OneCallAccessس ع منصة موقع الفتة.  ل، س ار  المستق
ّ
شاء مضلّعات متعددة.  الحف  من إ

  .شمل جميع مواقع الالفتات  مضلع 
  مكن إدخال هذه دها. مكن تحد ا أو الفتة موجودة أو طالء أو عالمة أخرى  كون هذا وتدا خش ل موقع. قد  وصف ل

د المنطقة تّم المعلومات  حقل "هل  مكن كتابتها  حقل Is the area pre-marked -عليها  دالةعالمات  تحد " أو 
Remarks  .(المالحظات) 

  .(س عدد تق لها ق (ول ّ الط ل جانب من جان ط عدد المواقع المتواجدة ع  الض طلب  ُ 
  ل الفتة من أقرب تقاطع طرق، أو عنوان، أو من موقع مذكو ان  ة لم ّ ق تقع المسافة التق قا و أي جانب من الط ر سا

ه.   عل
  صل إ طلب رسم شعاع دائرة  ُ ّل موقع.  20قد    قدما حول 

ة المقبولة تاب مات ال  التعل
LOCATE 10FT RADIUS OF 3 WOODEN STKS LOC 1) 500FT N OF MAIN ST ON E SD OF PARK AVE   LOC 2) 
700FT N OF MAIN ST ON W SD OF PARK AVE   LOC 3) 500FT N OF LOC 2 

اس  د شعاع دائرة ق ة الموقع 3أقدام من ثالثة ( 10تحد ع الجانب ال من  MAINقدم من شمال شارع  500) 1) أوتاد خش
PARK AVE   قدم من شارع  700) 2الموقعMAIN  ع الجانب الغر منPARK AVE   2قدم شمال الموقع  500) 3الموقع 

LOCATE 10FT RADIUS OF 5 WOOD STKS LOC ON E SD OF RD  FIRST STK IS LOC APX 550FT S OF MAIN ST. 
REMAINING 4 STKS CONTINUE SOUTH APX EVERY 550FT 

اس  د شعاع دائرة ق ائن  5أقدام من  10تحد ق الوتد األول  ائنة ع الجانب ال من الط ة  ا من شارع  550أوتاد خش قدم تق
MAIN ستمر جنوب ا ة  ق ــع المت     قدم 550ل   APXألوتاد األر

ة غ المقبولة تاب مات ال   التعل
LOCATE 10FT RADIUS OF WOOD STK LOC BET 500FT & 600FT S OF MAIN ST ON E SD OF PARK AVE 
(MISSING PRECISE LOCATION OF WOOD STK)  

اس  د شعاع دائرة ق ائن ب  10تحد ع الجانب ال من  MAINقدم جنوب شارع  600قدم و  500أقدام من الوتد الخش ال
PARK AVE (ة

ّ
دق د موقع الوتد الخش    (ناقص تحد
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LOCATE 10FT RADIUS OF STAKES, SIGNPOSTS AND PAVEMENT PAINTED WHITE ON BTH SDS OF PARK 
AVE BET MAIN ST & ELM ST (MISSING PRECISE LOCATION OF EACH STK, SIGNPOST OR PAINT MARKING, 
THE NUMBER OF LOCATIONS, AND SIDE OF ROAD) 

اس   د شعاع دائرة ق ّ  10تحد ض ع جان اللون األب ف مط  د الفتات ورص ب شارع  PARK AVEأقدام من األوتاد، وعوام
MAIN  وشارعELM  ل وتد أو عمود الفتة أو عالمات (ناقص دقة موقع  د  الدهان، عدد المواقع، وجهة اتجاه  دالةالتحد ة  مطل
ق)  الط

LOCATE BTH SDS OF PARK AVE BET MAIN ST & ELM ST (MISSING PRECISE LOCATION(S)) 
 ّ ل جانب من جان د  ل موقع) ELMوشارع  MAINب شارع  PARK AVEتحد ة ل

ّ
دق د   (ناقص التحد

  
د موقع.  دالةجب وضع عالمات  م طلب تحد ل تقد م  جوز  ع مواقع الالفتات ق ، أو تعل ّ ض أو الب الطالء األب د الالفتات  تحد

ها من العالمات الدالة عليها.  ط، أو غ المخصصة ألغراض أحرص ع عدم استخدام نفس األلوان  الفتة موجودة أو وتد موجود 
د المرافق العامة أو المسح.   تحد

ة ذلك  حقل  طة لموقع العمل، فأحرص ع كتا  (المالحظات).  Remarks حالة وجود خ

ة  حقل المالحظات ع  تا ة وأي إعادة إرسال الحقة. أحرص  400**تقت ال ستخدم حقل المالحظات للتذكرة األصل ُ حرف. 
ة.** 300ع عدم تجاوز   حرفا ع التذكرة األصل

Type of Work  ع العمل) و شاط) Activity(ن  (ال
 

سدلة لـ  و ( Type of Workتحتوي القائمة الم ل التلف ما  ذلك ال فئات العمل  ع العمل) ع قائمة  )، والبناء، CATV(ن
ارات المنازل ( ة، والمجاري، والهاتف، وأ من ذلك. Drivewayوممرات س اء، واألشغال األرض ه شطة  يتّم )، وال تعبئة قائمة األ

ل المثال، إذا  بناءً  ع العمل المختار. ع س كون لدى المستخدم مجموعة متنوعة من  تّم ع ن ع العمل، فس ار المجاري كن اخت
ما  نها  ار من ب المجاري لالخت شطة المتعلقة  ب الخدمات وحوض االحتجاز (األ ف الص وترك  ).Catch Basin ذلك نظام ال

ان   شطة متعددة، ف يتّم إذا  أو أ ذ أنواع عمل و ة  حقل   جوز تنف ة أنواع إضاف م التذكرة.   Remarksكتا ل تقد  (المالحظات) ق

 طرق الحفر والعمق
مكن االطالع ع  ل.  أفضل ش قة الحفر ال تصف العمل  (طرق الحفر) ع صفحة  Excavation Methodsاخ ط

Reference Material  عد النقر ع سدلة  مكن الوصول إليها من القائمة الم ة) ال    Excavation Pros(المواد المرجع
ة لموقع  س و MISS DIG 811الصفحة الرئ  . اإلل

 
 األق للحفر.  الحّد اخ 
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ر ــــخ التذا  توار
ل تذكرة.  ــــخ معروضة ع  دء العمل ( يتّم هناك أرعة توار ــــخ  ــــخ إنجاز العمل (Work to Begin Dateإدخال تار  Work) وتار

Completion Date سب ح ُ ل المستخدم.  دء القانو للعمل) و  Work Legal Start Date) من ق ــــخ ال  Work Expiration(تار
Date  ع التذكرة و ة العمل) بناًء ع ن ــــخ انتهاء صالح ات(تار  . 174القانون العام  متطل

دء العمل ب   ــــخ  ختار تار ار أن 
ّ
ام عمل و  3جوز للحف دء الذي  14أ ــــخ ال ه التذكرة. اخ تار قّدم ف ــــخ الذي  ا من التار م يوما تق
 
ّ
دق ــــعكس   ة التار

ّ
ا وهو  فر. ع للحخ المتوق استخدام اإلعداد االف دأ عملك  ذلك الوقت.  3ال يو  كن س ام عمل إذا لم   أ

Work to Begin Date  (دء العمل ــــخ  دأ   - (تار ــــخ الذي س ه هو التار ط. ف  المستخدم الحفر أو التخط

Work Completion Date  (ــــخ إنجاز العمل ــــخ الذي يتوقع ف -(تار ط. هو التار  ه المستخدم إنجاز الحفر أو التخط

Work Legal Start Date  (دء القانو للعمل ــــخ ال دء العمل. هذا  يتّم  -(تار ــــخ  ع التذكرة وتار ا بناًء ع ن شاؤه تلقائ إ
ات القانون العام  ا  الحفر وفقا لمتطل شطة وقد ُي ه التذكرة  ــــخ الذي تصبح ف  . 174هو التار

 Work Expiration Date  (ة العمل ــــخ انتهاء صالح دء  -(تار ــــخ  ع التذكرة، وتار ة التذكرة بناًء ع ن ــــخ انتهاء صالح تار
ات القانون العام  دء القانو للعمل ومتطل ــــخ ال أو تار  . 174العمل و

User Reference (مرجع المستخدم) 
ه، مث ة خاصة  ة داخل اري. جوز للمستخدم تضم معلومات مرجع ل. هذا الحقل اخت فة العمل أو اسم العم  ل رقم وظ

Working on Behalf  (العمل لحساب) وName of Utility/Authority  كة المنافع (اسم 
ة) الجهة الحكوم  العامة

ذه المستخدم ألحد األعضاء  
ّ
نف كون العمل الذي س جMISS DIG 811عندما  ة،  ف لد كة مرافق عامة أو  ار ، مثل  وز اخت

Local Government  ة) أو كة منافع عامة) Utility(حكومة محل سدلة.  ( ار  يتّم من ب القائمة الم عندما ال (أخرى)  Otherاخت
تّم كون العمل الذي  ذه ألحد األعضاء   س  . MISS DIG 811تنف

ة  Name of Utility/Authority يزّود ات المنافع العامة بناًء ع اإلجا ات أو  لد أسماء ال قائمة   Working onالمستخدم 
Behalf of  د  تّم (العمل لحساب). إذا ار من ب (أخرى) Otherتحد كون االخت اطن)،  - Contractor، ف مقاول (مقاول من ال

Homeowner -  ل، أو    ات أخرى.  - Other Businessمالك م
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ذ العمل  موقع العمل، واسمها ورقم هاتفها
ّ
كة ال تنف ال  معلومات االتصال 

Onsite Contact Company ) (ذ العمل  موقع العمل
ّ
كة ال تنف ال ع (معلومات االتصال  كة الحفر ال تقوم وهذا 

كة   يتّم العمل)  قا من حقل ال ته مس ف ا User Profileتعب مكن تنقيح هذا الحقل. (ملف تع كة لمستخدم).  أدخل اسم ال
حة.  قا  الحقل غ صح كة المحددة مس انت ال العمل إذا  قوم   أو الشخص الذي 

Onsite Contact Name & Phone  (اسم وهاتف جهة االتصال  الموقع)-  كون هناك شخص اتصال آخر، إضافة إ عندما 
ذلك الشخص.  ل االتصال   المستخدم، فأدخل تفاص

Require a Private Locate? (د المواقع؟ كة خاصة لتحد  (هل تتطلب إ 
ات المرافق العامة عالمات  ة  دالةتضع  ار . تقع ع عاتق MISS DIG 811ع خطوطهم من خالل عمل

ّ
د من  الحف ة التأ مسؤول

شمل ذلك  دالةأن هناك عالمات  ل الحفر. قد  ة   خطوطا ع تواجد الخطوط الخاصة ق ة أو اإلضاءة الخارج ا الخارج للم
سّوق.  ز ال س أو مرا نا ات أو ال شف ة أو الخطوط الخاصة  حرم المدارس أو المس ن السكن  األما

ار س د المواقع الخاصة  المنطقة ال تكون من األعضاء   (نعم)  Yesيؤدي اخت ات) خاصة لتحد كة ( إ إرسال التذكرة إ 
MISS DIG 811 د مواقع خصوص خدمتهم. تحد دا من المعلومات  ار وتقّدم له م

ّ
الحف د المواقع الخاصة  كة تحد تصل  . س

كون النقر ع المرافق الخاصة هو خدمة مق ل رسوم. ال  ة عقد خدمة.  Yesا مثا  (نعم) 

قا  منطقة العمل؟ تّم  دالةهل هناك عالمات   وضعها سا
ار إذا قام 

ّ
ار من القائمة  دالةبوضع عالمات  الحف مكن اإلشارة إ ذلك من خالل االخت م إشعار الحفر، ف ل تقد  موقع الحفر ق
سدلة.   الم

قة  الخارج ع العقار؟ هل هناك حيوانات فة طل  أل
ان هناك  ده. إذا  قة  الخارج مع قدرة محّدد مواقع [المرافق] ع الوصول إ الموقع أو تحد فة الطل قد تتداخل الحيوانات األل

ف طليق  الخارج ع العقار،  مال Yesع  فأنقر حيوان أل مكن لمحّدد مواقع [المرافق] االتصال  ل دخوله (نعم).  ك العقار ق
 لضمان سالمته. 

؟ كون العمل  مسّطح ما  هل س
شأن العمل  مسطح ما  Yesإن النقر ع  قات ) Body of Water((نعم)  س اتصاالت وت ام  و المرافق إ وجوب الق ه مال ّ ن س

ة ألجل وضع العالمات ال  ع المرافق  موقع العمل.  دالةإضاف

شاء تذكرة جد ان موقع العمل -دة إ ط م  تخط
اس Polygonرسم مضلع ( يتّم  كون ق ان موقع العمل.  ر م حث عن  المضلع) لتص ع التذكرة المختار. توجد ثالث طرق لل دا بن ّ مق

طة.   موقع العمل ع الخ

ان موقع العمل حث عن م  ال
Street  (الشارع)-  .ة الق لدة  ال ً رقم العنوان والشارع والمدينة استخدام العنوان أو الشارع. أدخل العنوان شام للعثور ع الموقع 

ارات تحت حقل  ار المناسب أو  أنقر (الشارع).  Streetقد تظهر اخت حث).  Searchع  أنقر ع االخت ) 

Intersection  (التقاطع)- ا حث ع م ب منه. أدخل تقاطع الطرق  حقل ال استخدام التقاطع الق  First Streetن موقع العمل 
ة  حقل  Second Street(الشارع األول) وحقل  لدة الق ال ) أدخل اسم المدينة المدينة) وأنقر  Town/City(الشارع الثا لدة (ال

حث).  Searchع  ) 

XY -  ات حث).  Searchع  أنقر العرض  الحقل ثم  . أدخل خط الطول وخطGPSإحداث ) 
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طة ان العمل رسم خ  م
تّم  ها  س ها وتصغ طة أو تكب ك الخ جوز تح طة، ف ان العمل ع الخ ة م حث. إذا لم يتمكن رؤ طة عند إجراء  ملء الخ

ل أفضل.  ش ة   لتحس الرؤ

طة،  ك الخ استمرار ع زر ا أنقر لتح ب زر النقر األ مع الضغط  ّ طة إ الموقع المطلوب. س ، واسحب الخ لنقر األ
طة.  ك الخ  للتوقف عن تح

قونة +  عمكن إجراء التكب والتصغ بواسطة عجلة الماوس أو النقر  طة.  -األ   أع الجانب األ من الخ

امله.  ان العمل  غ م جب أن  ك و ستخدم مضلع موقع العمل لوصف موقع الحفر الخاص  إشعار األعضاء مال المرافق  يتّم ُ
ان المضلعبناًء ع موقع  ذا  فشل النظام  إشعار مال المرافق  المضلع. و جوز أن  امل، ف ال غ موقع الحفر  المعني ال 

ط   عملك. الض

 رسم الخرائطت أدوا
 

Map Layers (طة قات الخ ساعد   Google Hybrid - (ط قات األخرى ال س ة. لعرض الط اض طة االف قة الخ هو ط

قة) الموجود Layer Iconع  أنقر العثور ع موقع العمل،  قونة الط طة.  ة(أ من من الخ   أع الجانب األ

ن.  Parcel Layerستعرض  ن العناو د أما ساعد ع تحد قات األرض و قة قطعات األرض) معلومات عن ط  (ط

Ruler  (المسطرة)-  ،اس اس. اسحب "الماوس" إ الموقع المطلوب.  أنقر ع رمز المنقلة.  أنقر للق دء الق طة ل  أنقر ع الخ

القدم أثناء  اس المسافة  ظهر ق طة. لتغي االتجاهات، عند اللزوم. س ك الماوس ع طول الخ ف عن  أنقر تح
ّ
نقرا مزدوجا للتوق

اس.   الق

Polygon )ة.  المضلعأداة  -) المضلع اس قونة  Polygon Iconع  أنقر  أداة الرسم الق  ).المضلع(أ

دء الرسم.  أنقر  طة ل مال الرسم،  أنقر ع الخ ة.  أنقر لتغي االتجاهات. إل دا   ع نقطة ال



  OneCallAccessلـ  دليل المستخدم الخارجي
 

Date: 4-27-22 OCA External User Guide-Arabic  Page 19 of 32 

 

 

Circle  (الدائرة)-  .ء قونة الدائرة.  أنقر مكن استخدام أداة الدائرة لرسم دائرة حول أي   ع أ

.  أنقر  ب زر الماوس األ ّ  ع زر الماوس األ واالستمرار  النقر. اسحب الماوس إ الموقع المطلوب وس

قونة الت أنقر ، المضلع ضاء ع أ ر. ستظهر نقاط ب ح Edit  (ل تعد ر ر  -(تح لتح

اس،  أنقر . المضلعحول  تمال تغي الق ل. عند ا اس والش ل الق  (إنهاء) Finishع  أنقر ع نقطة لتعد

ات.  ر دون حفظ. (إلغاء)  Cancelع  أنقر لحفظ التغي فة التح  للخروج من وظ

Delete  (حذف)-  اسات،  المضلعلحذف قونة سلة المهمالت)، ثم  Trash Iconع  أنقر والق (أ

ل).  Clear Allع  أنقر   (مسح ال

ان الحفر،  المضلعد رسم مجرّ  ل م
ّ
مث )  قسم  Nextع  أنقر الذي  ان موقع الحفر) ع الجانب  Dig Site Location(التا (م

 األ من الشاشة. 

Confirm Dig Site  .(د موقع الحفر  (تأ
ان موقع الحفر. ال  ان موقع الحفر) للعثور ع موقع الحفر  Dig Site Locationإدخالها   تّم ملء المعلومات ال  يتّم أدخل م (م

ة  قسم  د موقع الحفر).  Confirm Dig Siteصورة تلقائ  (تأ

Street  (الشارع)-  ان جري  م ان العمل لن  ن. إذا  ان موقع الحفر. أدخل العنوان أو العناو  عنوان، فأدخل أقرب شارع إ م

Town/City  (المدينة لدة ان العمل.  -(ال ة لم لدة أو الق  أدخل المدينة أو ال

Nearest Cross Street  (أقرب شارع تقاطع)-  .أدخل أقرب شارع متقاطع إ موقع العمل 

2nd Nearest Cross Street  (ثا أقرب شارع تقاطع)-  .شجع ملئه ُ ن  اري ول  أدخل شارع متقاطع آخر. هذا الحقل اخت

Lot Number/Subdivision Name  ( م الفر اسم التقس م  -(رقم قطعة األرض أدخل أرقام قطعات األرض أو أسم التقس
، إن وجدت.   الفر

) Nextع  أنقر   .(التا

Additional Information (ة  (معلومات إضاف
ة ع حقل  ة). أدخل المعلومات ال -(مالحظات Remarks-Additional Detailsحتوي قسم المعلومات اإلضاف ل إضاف تفاص

قا ع التذكرة  حقل  يتّم لم  ّ ارة وأنواع العمل  Remarksتضمينها مس الس مات الوصول  شمل ذلك تعل (المالحظات)؛ قد 
ة وطرق الحفر أو أي معلومات  ة ع التذكرة. اإلضاف  ورة لمساعدة مال أو مشّغ المرافق  االستجا

ان  قا لموقع الحفر ، فأدخل  المضلعإذا  را دق ل تص
ّ
 Remarks-Additional)  حقل المضلع(أنظر  SEE POLYGONمث

Details مكن استخدام -(مالحظات ش إ مال المرافق أنه  ة). فهذا  ل إضاف ان   مضلعالتفاص  المضلعكوصف لموقع الحفر. إذا 
ا  حقل  ، فقّدم وصفا كتاب اس أ ة). -(مالحظات Remarks-Additional Detailsق ل إضاف  تفاص

Tick Box  ( ــع التأش ل إرسال التذكرة.  -(م وط ق ــع للموافقة ع ال  اقرأ المعلومات وأنقر  الم

 (إرسال).  Submitع  أنقر 
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ستلم التذكرة. تظ ات األعضاء ال س ل التذكرة ع الشاشة مع أسماء ال ة تؤكد استالم  يتّم هر تفاص ون ة إل د إرسال رسالة ب
م التذكرة.  و للمستخدم عند تقد د اإلل  التذكرة إ عنوان ال

 

Ticket History (ر  (محفوظات التذا
ر من خالل النقر ع  (الصفحة  Home Page(محفوظات) ع الجانب األ من  Historyمكن االطالع ع محفوظات التذا

ة).  س  الرئ

ع التذكرة، أو مرجع المستخدم.  ــــخ، أو ن المدينة، أو التار لدة استخدام رقم التذكرة، أو اسم ال حث   مكن إجراء ال

ــــخ، اخ نط .1 حث حسب التار ة وأنقر ع لل ة والنها دا ــــخ ال (إرسال).  Submitاق تار
حث.  ــــخ صالح إلجراء ال لزم إدخال تار أي معاي أخرى،  حث   عند ال

 

 

 

 

 

 

  

 

 

حث .2 ع التذكرة) أو  Ticket Type(رقم التذكرة)، أو  Ticket Number حسب لل (مرجع  User Reference(ن
سدلة   ة من القائمة الم  المستخدم)، اخ الفئة المناس

حث) Searchع  أنقر  .3 ) 
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تّم  .4 حث ع الشاشة.  س ل التذكرة.  أنقر عرض نتائج ال  ع التذكرة إلظهار عرض تفاص

دء أو مرجع المستخدم  .5 ــــخ ال ــــخ اإلرسال أو تار ع التذكرة أو تار ر حسب رقم التذكرة أو الحالة أو العنوان أو ن مكن فرز التذا
ار  ق اخت سدلة.  (الفرز حسب) Sort Byعن ط  من القائمة الم
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Positive Response (ة جاب ة اإل  (االستجا
ة  المنّص  جاب ة اإل دمة إلضفاء تلك الحالة ع التذكرة. يتطلب من مال ة المستخاالستجا

شأن العالمات ال ر الحفر  ة لجميع تذا ع مرافقهم. يتطلب من  دالةالمرافق  استجا
دء  الحفر.  ل ال ة ق جاب ة إ ن التحقق من وجود استجا  الحفار

ر ال شأن تذا ة  م استجا س من اإللزا يتطلب من مال أو مشّغ المرافق تقد ن ل م، ول تصم
ة   ة).   Positive Response االستجا جاب ة اإل  (االستجا

ة) من  Positive Responseمكن الوصول إ صفحة  جاب ة اإل  Home Page(االستجا
ة)   س  . Positive Responseالنقر ع  OneCallAccess(الصفحة الرئ

ـ  Positive Responseتحتوي صفحة  ة ع قائمة  س ر المفتوحة)،  Open ticketsالرئ (التذا
طة توّض  ل. وخ حث وزر ت ة، وحقل  ر المفتوحة ضمن الوال ان وجود التذا  ح م

 

OPEN/WORKS DONE  ر إ  يتّم  -) أعمال ُمنجزة(مفتوحة  Positiveإضافة التذا
Response  .مها نها ع أنها أعمال  يتّم عند تقد ختار المستخدم تعي فها ع أنها مفتوحة ح  ر ُمنجزةتص . تظهر جميع التذا

ة.   س  المفتوحة ع الصفحة الرئ

ف مكن  ة التذكرة. سيؤدي ذلك إ إزالة تلك التذكرة من  WORK DONEالتذكرة ع أنها أن يتّم تص  Homeعد انتهاء صالح
Page Open List النقر ع (ق ر األعمال الُمنجزة  أي وقت  جوز عرض تذا ة).  س ر المفتوحة ع الصفحة الرئ ائمة التذا
WORKS DONE  ة لـ س ة).  Positive Responseع الصفحة الرئ جاب ة اإل  (االستجا

شورات مال أو مشّغ المرافق، اخ تذكرة من القائمة أو أدخل رقم التذكرة  حقل  حث).  Searchلعرض م تّم (ال عرض أحدث  س
 إصدار من التذكرة. 

ش عجلة الحالة المرفق ع الجانب األ من الصفحة.  ات المتعلقة  ة االستجا إ عدد  Status Wheel)( مكن رؤ
محّددي ة، يتطلب  مال وا استجا ش عجلة الحالة إ أن جميع مال المرافق قد  مواقع المرافق الذين استجابوا للطلب. عندما 

قات.  ة لعرض التعل ل استجا ن فتح  ار
ّ
أو رمز محطة.  يتّم من الحف ل عضو و ط  ــع المرت ق النقر ع الم  ذلك عن ط
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Job Packet  العمل) و مهام (حزمةInternal Notes (ة  (ملحوظات داخل

النقر ع  لها  اعة حزمة العمل أو ت من من صفحة  Downloadجوز ط ل) الموجود  أع الجانب األ  Positive Response(ت
ة). تتضمن حزمة جاب ة اإل ة المقّد  PDFالعمل ملف  مهام (االستجا جاب ة اإل شورات االستجا مة من مال أو حتوي ع التذكرة وم

دان العمل.  مكن مشاركة هذه المعلومات مع طاقم العامل  م  مشّغ المرافق. 

النقر ع  ة مع المرفقات  ة) Add Internal Noteمكن إضافة الملحوظات الداخل مرجع (إضافة ملحوظة داخل . هذه المالحظات 
ار وال 

ّ
ة مشاركتها مع مال أو محّددي مواقع  يتّم للحف مكن رؤ (الملحوظات) ع الجانب األ من الصفحة تحت  Notesالمرافق. 

Member Responses  .ضا  حزمة العمل مكن عرض هذه الملحوظات أ ات األعضاء).   (استجا

Works Done )أعمال ُمنجزة( 

زالته من قائمة Works Doneكـ "  )Job( لتعي عمل ة،  Open" و س عاز Works Doneع  أنقر ع الصفحة الرئ اإل . هذا األمر
ل التذكرة.   ال 
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POSR.MISSDIG811.ORG 
الذهاب إ  ر  ات التذا دخال رقم التذكرة والنقر ع  posr.missdig811.orgمكن ألي شخص االطالع ع استجا ع  Enterو

Keyboard  .(لوحة المفاتيح) جاب يتّم ة اإل شورات االستجا   ة ألحدث إصدار من التذكرة. عرض م
ة جاب ة اإل  رموز االستجا

ة ع صفحة  جاب ة اإل ل رمز من رموز االستجا ح ل مكن  Reference Materialمكن العثور ع  ة) ال  (المواد المرجع
عد الوصول إليها من القائمة  سدلة  ة لموقع  Excavator Prosالنقر ع  الم س .  MISS DIG 811 الصفحة الرئ و  اإلل

  

 

Normal 21-Day  ة صفة عاد ة  Project 21-Day يوما)،  21 - ( صفة عاد وع  -Normal 21يوما)،  21 -(م
Day  ة صفة عاد ة  Project 21-Dayيوما)،  180 -( صفة عاد وع  (إشعار  Short Noticeيوما)،  180 - (م

عة)،  صفة طارئة)،  Emergencyصفة  )Unmarked Facilities  دون عالمات إليها)،  دالة(مرافق 
Additional Assistance  ة)، و رة).  دالة(عالمات  Destroyed Markings(مساعدة إضاف  ُمدمَّ

001 – NO CONFLICT   
  عدم وجود تضارب) - 001(

وط المنصوص عليها  القانون العام  ّ الحذر وفقا لل ائن 174الحفر بتو : المرفق 
أو نطاق الحفر.    خارج المنطقة المحّددة و

002 – MARKED     
  )عليها دالةوضع عالمات  تّم  - 002(

وط المنصوص عليها  القانون العام  ّ الحذر وفقا لل وضع  تّم : 174الحفر بتو
   ع تواجد المرافق.  دالةعالمات 

003 – NOT COMPLETE   
  غ مكتمل) - 003(

د من الوقت؛ أحرص ع عدم الحفر:  ب الحاجة إ م س د الموقع  كتمل تحد لم 
د موقع المرفق.  مال تحد سيق أو المساعدة الست لزم الت   و

004 – MARKED UTILITY  

REQUIRED ONSITE  
مطلوب الوجود  الموقع لوضع  - 004( 

 ع المرفق العام) دالةعالمات 
 

وط المنصوص عليها  القانون العام  ّ الحذر وفقا لل جب أن 174الحفر بتو  :
ه لهذا  كون مالك أو مشّغل المرفق  الموقع عند الحفر ضمن نطاق العمل الُمشار إل

 .المحّددالمرفق 

م     التصم

ة من األعضاء) ة غ مطل جاب ة اإل   (االستجا

201 – NO FACILITIES IN DRAWN POLYGON  
  المرسوم) المضلععدم وجود مرافق داخل  - 201( 

   المخطط أو المرسوم المضلععدم وجود مرافق  

202 – TASK COMPLETED  
   ة)إنجاز المهمّ  تّم  – 202( 

أرسَل مالك أو مشّغل المرفق الرسومات الموجودة  السجل إ 
م   التصم

203 – MARKING REQUIRED  
   )دالةمطلوب وضع عالمات  - 203(

) 6) من القسم السادس (a) من البند (3ما هو مصمم  الفقرة (
  .174 العاممن القانون 

م شاء النظام): التصم ة (من إ ات تلقائ   استجا

204 – DESIGNING NEAR MDOT R-O-W  
القرب من حق المرور التابع  - 204(  م  التصم

غان  ش ة م   )MDOT -لوزارة النقل لوال

و  ط اإلل النقر ع الرا وع .  هناجب مراجعة خرائط حق المرور  ان الم إذا 
ات  مركز خدمات النقل (، MDOTيتعّدى ع ممتل جب االتصال  ) TSCف

ـ  ة الخاصة  ّ ة التحت ّ ط MDOTالمناسب للحصول ع معلومات الب . الرا
ـ  و لخرائط و جهات االتصال   . TSC and contactsCurrent TSC mapsاإلل
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شاء النظام):  ة (من إ ات تلقائ ة  Normal 21-Dayاستجا صفة عاد ة  Project 21-Day يوما)،  21 - ( صفة عاد وع   يوما)، 21 - (م
Normal 180-Day  ة صفة عاد ة  Project 180-Dayيوما)،  180 - ( صفة عاد وع  (إشعار  Short Noticeيوما)،  180 -(م

عة)،  صفة طارئة)،  Emergencyصفة  )Unmarked Facilities  دون عالمات   عليها)، دالة(مرافق 
 Additional Assistance  ة)، و رة).  دالة(عالمات  Destroyed Markings(مساعدة إضاف  ُمدمَّ

000 – RESPONSE PENDING   
د النظر)  - 000(  ة ق    االستجا

شاء  الحفر: أحرص ع عدم  ة من إ . هذه استجا دء القانو ــــخ ووقت ال دأ تار لم ي
  النظام. 

010 – EXEMPT FROM MARKING  
  )دالةإعفاء من وضع العالمات ال - 010( 

وط المنصوص عليها  القانون العام  ّ الحذر وفقا لل ما هو معّرف  174الحفر بتو  :
ة من 174من القانون العام  460.727) من القسم 7) من القسم (9البند ( . هذه استجا

شاء النظام.    إ

011 – NO MEMBERS IN WORK POLYGON  
  عدم وجود أعضاء  مضلع األشغال) - 011( 

وط المنصوص عليها  القانون العام  ّ الحذر وفقا لل س هناك أعضاء 174الحفر بتو : ل
شاء النظام.  المضلعمال أو مشّغ المرافق إلشعارهم   ة من إ    المرسوم. هذه استجا

012 – POSSIBLE ABANDONED FACILTIY  
كون هذا المرفق مهجورا) - 012(    من المحتمل أن 

وط المنصوص عليها  القانون العام  ّ الحذر وفقا لل كون هناك 174الحفر بتو : قد 
حة. هذه  شاء النظام. مرفق مهجور  منطقة الحفر المق ة من إ   استجا

013 – CANCELED TICKET   
   التذكرة ُملغاة) - 013( 

شاء النظام.  تّم  :أحرص ع عدم الحفر ة من إ   إلغاء إشعار الحفر. هذه استجا

020 – WORKING NEAR MDOT R-O-W  
القرب من حق المرور التابع لوزارة النقل  - 020(  العمل 

غان)   ش ة م  لوال
 

وط المنصوص عليها  القانون العام  ّ الحذر وفقا لل جب مراجعة 174الحفر بتو  :
و  ط اإلل النقر ع الرا ات هنا خرائط حق المرور  وع يتعّدى ع ممتل ان الم . إذا 

MDOT جب االتصال ) المناسب للحصول ع معلومات TSCمركز خدمات النقل (، ف
ـ  ة الخاصة  ّ ة التحت ّ ـ MDOTالب و لخرائط وجهات االتصال  ط اإلل  TSC. الرا

Current TSC maps and contacts. 
999 – HAS NOT RESPONDED 

ة) ّم لم تت - 999(   االستجا

ــــخ ووقت  أحرص ع عدم الحفر:  حلول تار ة  قدم مالك أو مشّغل المرفق استجا لم 
جب إعادة إرسال التذكرة للمرافق ال ال يوجد عالمات  ة.  عليها.  دالةاستحقاق االستجا

شاء النظام.  ة من إ   هذه استجا

 

سوا من أعضاء المنظومة]  د المواقع [ل ات من أطراف خاصة لتحد    استجا

301 – CONTACTED REQUESTOR   
مقّدم الطلب) تّم  - 301(   االتصال 

د الموقع يتّم لم  ذ تحد   تنف

302 – CONTACTED REQUESTOR   
مقّدم الطلب)  تّم  - 302(    االتصال 

د الموقع تّم  ذ تحد   تنف

 

ام  ار ق
ّ
ة الحف جاب ة اإل ــع االستجا   بوضع عالمة  م

ـ  ام  ل الق ة ق جاب ة اإل ــع ع صفحة االستجا ن وضع عالمة  م ار
ّ
فرض ع الحف ُRXMT  دء ل ال د أنهم تحققوا من األمر ق (إعادة إرسال) لتأ

  174موجب القانون العام 
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راألوامر ( Ticket Actionsلمحة عامة عن  التذا ة  ّ عازات المعن  )واإل
ل أمر. األو  ذ  ل إرشادات حول تنف قّدم هذا الدل م التذكرة، قد تتطلب الظروف إلغاء التذكرة أو تحديثها أو إعادة إرسالها.  امر عد تقد

ا  نظام  ب متاحة حال ّ ت عازات الواردة  هذا ال اسمه المخت  OneCallAccess systemأو اإل عرف   يتّم ). قد OCA(الذي 
ة  التحديثات ال ستجري ع نظام  عازات إضاف إ ل.  OneCallAccessإضافة أوامر   المستق

Retransmitting a ticket )إعادة إرسال تذكرة( 
ل  وضع العالمات ال يتّم قد  ب مشا س تؤّدي إعادة إرسال التذكرة إ تغي رقم  فقط  هذا الوقت. ال  دالةإعادة إرسال تذكرة ما 

ن إعادة إرسال التذكرة  ث اإلصدار (يؤّدي التذكرة. ول يوجد رقم  ).Revision Number) أو رقم المراجعة (Versionإ تحد
ة رقم التذكرة. مثال ع رقم التذكرة األص هو  ة  نها ة القص عد الفاصلة الخط . ال توجد 000-2021112000003المراجعة 

التا فإن رقم المراجعة هو  ة، و تج عن المراجعة األو تغي  اإلصدار أو رقم المراجعة 000-مراجعة ع التذكرة األصل . قد ي
2021112000003-001 . 

لة. لتصحيح الخطأ،  ر ال تحتوي ع معلومات خاطئة لتصحيح المش جوز إعادة إرسال التذا جوز إلغاء ال يتّم ال  دالها.  تذكرة واس
دء القانو للعمل المذكور ع التذكرة.  ــــخ ال ح تار  إلغاء التذكرة ح 

 ً ه أمرا مقبو ل لمساعدة محّدد الموقع  العثور ع الموقع أو الوصول إل ة أو إضافة تفاص دان ث معلومات االتصال الم عّد تحد ُ

ان الدخول إ موقع الحفر أو الرمز عند إعادة إرسال التذكرة. قد تتضمن هذ ارة إ الموقع، أو م الس مات الوصول  ه المعلومات تعل
لة.  د م تذكرة  ات تقد شاط أو موقع العمل. تتطلب هذه التغي ع العمل أو ال ل إجراء تحديثات لن ق ُ ة. ال   المطلوب لفتح البوا

شأن  Positive Responseجب مراجعة   ل إرسال تذكرة  ة) ق جاب ة اإل دون عالمات  Unmarked Facilities(االستجا (مرافق 
رة)، أو  دالة(عالمات  Destroyed Markingsعليها)، أو  دالة ة).  Additional Assistanceُمدمَّ د أّي  (مساعدة إضاف جب تحد

ة بناًء ع ل طلب  من مال أو مشّغ المرافق يتطلب منه االستجا ق ُ ة. ال  دان ة والظروف الم جاب ات اإل شورات االستجا م
ة.  جاب ة إ ل للتحقق من استجا د ة من جميع مال أو مشّغ المرافق ك  استجا

دء القانو للعمل ع ــــخ ال مكن العثور ع تار ل للتذكرة.  دء القانو للعمل ألحدث تعد ــــخ ال عد تار  جوز إعادة إرسال تذكرة 
 التذكرة. 

Destroyed Markings رة) دالة(العالمات ال  الُمدمَّ
ّ أن العالمات ال ب  تّم قد  دالةإذا تب س جوز إعادة إرسال تذكرة  مكن الوثوق بها، .ف إزالتها أو تحّطمت أو لم تعّد ظاهرة لل أو ال 

ة  غضون  دالةعالمات  رة. يتطلب من مال المرافق االستجا ام العمل.  24ُمدمَّ  ساعة  أ

 َمْن: جميع مستخد النظام

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

PROCEDURES )ذ اإلجراء ة تنف ّ ف  )ك

ر  .1 انت التذكرة واحدة من آخر خمس تذا مها،  تّم إذا   Recent Historyع التذكرة الموجودة تحت  فأنقر تقد
ة) لـ  Home Pageيثة)  الحّد (المحفوظات  س . إذا لم تكن 6لعرض التذكرة ثم االنتقال إ الخطوة  OCA(الصفحة الرئ

 . 2يثة) ، فانتقل إ الخطوة الحّد (المحفوظات  Recent Historyالتذكرة موجودة  
حث عن التذكرة إذا لم  (المحفوظات) Historyع  أنقر  .2  يثة). الحّد (المحفوظات  Recent Historyالعثور عليها   يتّم لل
) الذي  .3 ــــخ (أو النطاق الزم أحدث رقم مراجعة، والتار م أحدث مراجعة للتذكرة.   تّم أدخل رقم التذكرة  ه تقد  ف
حث) Searchع  أنقر  .4 ). 
ل التذكرة أنقر  .5  .ع التذكرة لعرض تفاص
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من من الصفحة Actionsع  أنقر  .6 عازات)  أع الجانب األ إ  .(أوامر
رة)  دالة(عالمات  Destroyed Markingsاخ  .7 تّم  -ُمدمَّ  .فتح التذكرة س
ــــخ إنجاز العمل) Work Completion Dateأدخل  .8  .(تار
دان العمل. عّدل حسب اللزوم.  .9  راجع جهة االتصال  م

ل  Remarks حقل  .10 (المالحظات)، أدخل رقم المراجعة ورمز المحطة (أو رموز المحطات) ل
اء) المطلوب إعادة وضع عالمات  ع المرفق (غاز، كه مكن العثور ع  دالةعضو أو ن عليها. 

ل طلب  ق ُ ة.  جاب ة اإل عندما تكون جميع  جميع المرافق العاّمةرموز المحطات  االستجا
رة. علي دالةالعالمات ال  ها ُمدمَّ

ل المثال: ع جزء من األشغال، فحّد  دالةإذا تطلب األمر إلعادة وضع عالمات  ط. ع س الض ان وضعها   دالةإزالة عالمات  تّم د م
ن. حّد  خمسة عناو عّد جزءا من تذكرة  ُ ط الذي يتطلب إعادة وضع عالمات  عنوان واحد  الض  . دالةد العنوان 

ة إ أع حقل جب إضافة  ات إعادة إرسال إضاف  (المالحظات).  Remarksعمل

رة).  دالة(عالمات  Destroyed Markingsستظهر صفحة الملخص. حالة التذكرة   -(إرسال)  Submitع  أنقر  .11 ُمدمَّ
.  تّم  و د اإلل ال د   إرسال رسالة تأ
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Unmarked Facilities  دون عالمات  عليها) دالة(مرافق 
ة  دون عالمات مرئ ل مر عن وجود مرفق  ة، أو هناك دل اف ة  ة أو ال تكون االستجا جاب ة إ كون هناك استجا ع  دالةعندما ال 

املة.  دالةتواجده، أو هناك عالمات   غ 

لس) والداخليون External Plusَمْن: المستخدمون    (الخارجيون 

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

PROCEDURES )ذ اإلجراء ة تنف ّ ف  )ك

ر  .1 انت التذكرة واحدة من آخر خمس تذا مها،  تّم إذا  (المحفوظات  Recent Historyع التذكرة الموجودة تحت  فأنقر تقد
ة) لـ  Home Pageيثة)  الحّد  س . إذا لم تكن التذكرة موجودة  6لعرض التذكرة ثم االنتقال إ الخطوة  OCA(الصفحة الرئ

Recent History  2يثة) ، فانتقل إ الخطوة الحّد (المحفوظات . 
حث عن التذكرة إذا لم  (المحفوظات) Historyع  أنقر  .2  يثة). الحّد (المحفوظات  Recent Historyالعثور عليها   يتّم لل
) الذي  .3 ــــخ (أو النطاق الزم أحدث رقم مراجعة، والتار م أحدث مراجعة للتذكرة.   تّم أدخل رقم التذكرة  ه تقد  ف
حث) Searchع  أنقر  .4 ). 
ل التذكرة أنقر  .5  .ع التذكرة لعرض تفاص

 

 

 

 

 

من من الصفحة Actionsع  أنقر  .6 عازات)  أع الجانب األ إ  .(أوامر
دون عالمات  Unmarked Facilitiesاخ  .7 تّم  -عليها)  دالة(مرافق   .فتح التذكرة س
ه طاقم  Work to Begin Dateأدخل  .8 عود ف ــــخ والوقت الذي س دء العمل) هذا هو التار ــــخ ل (تار

 العمل إ موقع العمل. 
ــــخ إنجاز العمل) Work Completion Dateل أدخ .9  .(تار

دان العمل. عّدل حسب اللزوم.  .10  راجع جهة االتصال  م
اء) أو  Remarks حقل  .11 ع المرفق (غاز، كه رمز (المالحظات)، أدخل رقم المراجعة للطلب، أو ن

ة المحطة ل عضو المطل ة  . (أو رموز المحطات) ل مكن العثور ع رموز المحطات  االستجا
دء العمل المختار هو  ــــخ  ان تار ة. إذا  جاب عطاء معلومات عن حالة طاقم العمل: اآلناإل  موقع  موجود  طاقم العمل، فقم ب

قه إ موقع العمل  .العمل أو طاقم العمل  ط
 

 

 

 

تّم  .12 ل التذكرة. حالة التذكرة   س دون عالمات  Unmarked Facilitiesعرض تفاص د  تّم عليها).  دالة(مرافق  إرسال رسالة تأ
 . و د اإلل  ال
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Additional Assistance (ة  (مساعدة إضاف
ب داخل العالمات  دالةوضع عالمات  تّم  ن لم يوجد خط أناب ه القانون، ول قتض موجب ما  ا  دو الحفر   الموقع، وقام المقاول 
ة ع ذلك. Approximate Locationع الموقع التق ( دالةال  ). لدى أصحاب المرافق مهلة ثالث ساعات عمل لالستجا

لس) والداخليون  External Plusَمْن: المستخدمون    (الخارجيون 

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

Procedures )ذ اإلجراء ة تنف ّ ف  )ك

ر  .1 انت التذكرة واحدة من آخر خمس تذا مها،  تّم إذا  (المحفوظات  Recent Historyع التذكرة الموجودة تحت  فأنقر تقد
ة) لـ  Home Pageيثة)  الحّد  س . إذا لم تكن التذكرة موجودة  6لعرض التذكرة ثم االنتقال إ الخطوة  OCA(الصفحة الرئ

Recent History  2يثة) ، فانتقل إ الخطوة الحّد (المحفوظات . 
حث عن التذكرة إذا لم  Historyع  أنقر  .2  يثة). حّد ال(المحفوظات  Recent Historyالعثور عليها   يتّم (المحفوظات) لل
) الذي  .3 ــــخ (أو النطاق الزم م أحدث مراجعة للتذكرة.   تّم أدخل رقم التذكرة وأحدث رقم مراجعة، والتار ه تقد  ف
حث) Searchع  أنقر  .4 ). 
ل التذكرة أنقر  .5  .ع التذكرة لعرض تفاص

 

من من الصفحة Actionsع  نقر أ .6 عازات)  أع الجانب األ إ  . (أوامر
ة)  Additional Assistanceخ ا .7 تّم  -(مساعدة إضاف  . فتح التذكرة س

ه  ف عود  Work to Begin Dateدخل أ .8 ــــخ والوقت الذي س دء العمل) هذا هو التار ــــخ ل (تار
 طاقم العمل إ موقع العمل. 

ــــخ إنجاز العمل) Work Completion Dateأدخل  .9   .(تار
دان العمل. عّدل حس .10  ب اللزوم. راجع جهة االتصال  م
(المالحظات)، أدخل رقم المراجعة للطلب، أو اسم مالك المرفق  Remarksحقل   .11

)Consumers Energy gas ل عضو مطلوب وضع ) أو رمز المحطة (أو رموز المحطات) ل
دء  ــــخ  ان تار ة. إذا  جاب ة اإل مكن العثور ع رموز المحطات  االستجا شأنها.  مالحظات 

عطاء معلومات عن حالة طاقم العمل: طاقم العمل  موقع اآلنهو العمل المختار  ، فقم ب
قه إ موقع العمل.   العمل أو طاقم العمل  ط

 

ل التذكرة. حالة التذكرة   تّم س .12 ة).  Additional Assistanceعرض تفاص د  تّم (مساعدة إضاف ال د  إرسال رسالة تأ
 . و  اإلل
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Copy (سخ ) 
ر جميع الحقول.  مكن تح دة.  شاء تذكرة جد سخ بتكرار معلومات التذكرة من التذكرة المختارة إل ة ال  تقوم م

 َمْن: جميع مستخد النظام

عد أن  سخ تذكرة  أي وقت  مكن   : ة.  يتّم م م التذكرة األصل  تقد

Procedures )ذ اإلجراء ة تنف ّ ف  )ك

ر  .1 انت التذكرة واحدة من آخر خمس تذا مها،  تّم إذا  (المحفوظات  Recent Historyع التذكرة الموجودة تحت  فأنقر تقد
ة) لـ  Home Pageيثة)  الحّد  س  لعرض التذكرة.  OCA(الصفحة الرئ

حث عن التذكرة إذا لم  Historyع  نقر أ .2  يثة). الحّد (المحفوظات  Recent Historyالعثور عليها   يتّم (المحفوظات) لل
ع إليها أ .3 ) Revision Number -000ما  ذلك رقم المراجعة ( ،دخل رقم التذكرة ال يوّد الرج ــــخ (أو النطاق الزم )، والتار

ع إليها.   تّم الذي  م التذكرة ال يوّد الرج ه تقد  ف
حث) Searchع  قر أن .4 ). 
ل التذكرة نقر أ .5  .ع التذكرة لعرض تفاص
من من الصفحة Actionsع  نقر أ .6 عازات)  أع الجانب األ إ   .(أوامر
سخ)  Copyخ ا .7 تّم  - (  .فتح التذكرة س
ة قم .8 ر الحقول المناس   .بتح
ش إ التذكرة ال  .9 دة ال  ان المستخدم يرغب  اإلشارة تّم التذكرة الجد سخ منها. إذا  سخ منها،  تّم إ رقم التذكرة ال  ال ال

جب إدخال رقم التذكرة ال  ع إليها  حقل المالحظات ( تّم ف  ). Remarksالرج

 

 (إرسال).  Submitأنقر ع  .10
تّم  .11 ل التذكرة.  س .  تّم عرض تفاص و د اإلل ال د   إرسال رسالة تأ
 

Continue (عة  (متا
ة جدا  ر متعددة. عندما تكون األشغال كب شاء تذا عة التذكرة تجعل من السهل إ ة متا مكن وضعها  تذكرة واحدة، فإن م ث ال  ح

د Work Polygonكون مضلع العمل ( شاء مضلع جد مكن للمستخدم إ ث  ح طة  ح ع الخ ) من التذكرة المختارة ظاهرا بوض
ث توقفت التذكرة األخرى. تتّم  ه من ح عة ( سهولة ينطلق  ) Continued Ticketاإلشارة إ رقم التذكرة األص ع تذكرة المتا

 د إرسالها. مجرّ 

 َمْن: جميع مستخد النظام

ة م التذكرة األصل عد تقد :  أي وقت   م

م التذكرة. عندما تظهر صفحة ملخص التذكرة عند إرسال التذكرة،  .1 عد تقد ة  ا عة م ار تذكرة المتا  ع قرأنمكن اخت
Actions  .من من الصفحة عازات)  أع الجانب األ إ  (أوامر

عة التذكرة) Continue Ticketع  نقر أ .2  .(متا
a. ة   يتّم ذا لم إ مكن العثور ع التذكرة المرجع عة التذكرة عند إرسال تذكرة، ف ة متا ار م  Recent Historyاخت

ر  Historyيثة) أو الحّد (المحفوظات  انت التذكرة واحدة من آخر خمس تذا مها،  تّم (المحفوظات). إذا  تقد
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(الصفحة  Home Pageيثة)  الحّد (المحفوظات  Recent Historyع التذكرة الموجودة تحت  فأنقر 
ة) لـ  س  لعرض التذكرة.  OCAالرئ

b.  ع  أنقرHistory  حث عن التذكرة إذا لم (المحفوظات  Recent Historyا  العثور عليه يتّم (المحفوظات) لل
 يثة). الحّد 

c. ) ما  ذلك رقم المراجعة ) الذي Revision Number -000أدخل رقم التذكرة،  ــــخ (أو النطاق الزم  تّم )، والتار
م التذكرة.   ه تقد  ف

d.  ع  أنقرSearch (حث ) 
e.  ل التذكرة أنقر  ع التذكرة لعرض تفاص
f.  ع  أنقرActions من من الصفحة عازات)  أع الجانب األ إ   (أوامر
g.  ع  أنقرContinue Ticket (عة التذكرة  (متا

ل  .3 مراجعة تفاص

لها حسب اللزوم  .التذكرة وتعد
) لالنتقال إ القسم  Nextع  أنقر  .4 ان موقع الحفر)  Dig Site Location 2(التا  (م

a.  المضلعكون )Polygon شاء ) من التذكرة المر ح. قم ب ة ظاهرا بوض جع
وع غ الجزء التا من الم  .مضلع 

b.  ع  أنقرNext (  .(التا
ان   .5 د موقع الحفر).  Confirm Dig Siteأدخل معلومات الم تضم هذه  يتّم (تأ

 المعلومات ع التذكرة. 
) Nextع  أنقر  .6  .(التا
 (المالحظات)، إذا لزم األمر لذلك.  Remarksأدخل  .7
عات الموافقة .8 ــع من م ل م  .ضع عالمة  
دة.  يتّم  (إرسال).  Submitأنقر ع  .9 قة ع التذكرة الجد  اإلشارة إ التذكرة السا

  
  
 

Cancel (إلغاء) 
ب وجود تذكرة مكررة (مزدوجة) لنفس العمل.  يتّم قد  س ا، أو لوجود خطأ  التذكرة أو  عد جار  إلغاء تذكرة ألن العمل لم 

 َمْن: جميع مستخد النظام

دء القانو للعمل المذكور ع التذكرة.  ــــخ ال : ح تار  م

ر  .1 انت التذكرة واحدة من آخر خمس تذا مها،  تّم إذا  (المحفوظات  Recent Historyع التذكرة الموجودة تحت  فأنقر تقد
ة) لـ  Home Pageيثة)  الحّد  س  لعرض التذكرة.  OCA(الصفحة الرئ

حث عن التذكرة إذا لم  Historyع  أنقر  .2  يثة). الحّد (المحفوظات  Recent Historyالعثور عليها   يتّم (المحفوظات) لل
ما  ذلك  .3 ) الذي Revision Number -000رقم المراجعة (أدخل رقم التذكرة،  ــــخ (أو النطاق الزم م  تّم )، والتار ه تقد ف

 التذكرة.  
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حث) Searchع  أنقر  .4 ) 
ل التذكرة أنقر  .5  ع التذكرة لعرض تفاص
من من الصفحة Actionsع  أنقر  .6 عازات)  أع الجانب األ إ   (أوامر
تّم  -(إلغاء)  Cancelاخ  .7 ــع س ثق عرض م  من
ب اإللغاء .8  أدخل س
 .(إرسال) Sendع  أنقر  .9

 

 

 

 

 

 

 

تّم  .10 ل التذكرة. حالة التذكرة  س  إلغاؤها).  تّم ( Cancelledعرض تفاص
 

 

 

 


