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 رموز االستجابة اإليجابية بناًء على نوع التذكرة وحالتها 
  إيجابية.  استجابة رمز   كل  مع  التعليقات  استخدام Pelican نظام يفرض

 

 

 

  

Normal 21-Day  (،  21 -)بصفة عادية
ً
وع بصفة عادية  Project 21-Day يوما (، 21 -)مشر

ً
 يوما

 Normal 180-Day  (،  180  -)بصفة عادية
ً
وع بصفة عادية  Project 180-Dayيوما (، 180 -)مشر

ً
 يوما

 Short Notice  ،)إشعار بصفة رسيعة(Emergency  ،)بصفة طارئة(Unmarked Facilities   مرافق بدون عالمات(

ة 
ّ
رة(.  Destroyed Markings)مساعدة إضافية(، و   Additional Assistanceها(،  عليدال ة ُمدمَّ

ّ
 )عالمات دال

001 – NO CONFLICT   

  عدم وجود تضارب(  - 001)

ي القانون العام 
 
وط المنصوص عليها ف  للشر

ً
ي الحذر وفقا

ّ المرفق كائن  : 174الحفر بتوخ 

دة و/أو نطاق الحفر. 
ّ
  خارج المنطقة المحد

002 – MARKED     

ة  - 002)
ّ
  (عليها   تّم وضع عالمات دال

ي القانون العام 
 
وط المنصوص عليها ف  للشر

ً
ي الحذر وفقا

ّ : تّم وضع  174الحفر بتوخ 

ة عىل تواجد المرافق. 
ّ
  عالمات دال

003 – NOT COMPLETE   

  غير مكتمل(  - 003)

لم يكتمل تحديد الموقع بسبب الحاجة إىل مزيد من الوقت؛  أحرص عىل عدم الحفر: 

  ويلزم التنسيق أو المساعدة الستكمال تحديد موقع المرفق. 

004 – MARKED UTILITY  

REQUIRED ONSITE 

ي الموقع لوضع   -  004) 
مطلوب الوجود ف 

ة عىل المرفق العام( 
ّ
  عالمات دال

ي القانون العام 
وط المنصوص عليها ف   للشر

ً
ي الحذر وفقا

ّ : يجب أن  174الحفر بتوخ 

ي الموقع عند الحفر ضمن نطاق العمل الُمشار إليه لهذا 
ل المرفق ف 

ّ
يكون مالك أو مشغ

 المرفق المحدد. 

   التصميم

  )االستجابة اإليجابية غير مطلوبة من األعضاء(

201 – NO FACILITIES IN DRAWN POLYGON 

ع المرسوم( -  201) 
ّ
  عدم وجود مرافق داخل المضل

ع المخطط أو المرسوم
ّ
ي المضل

  عدم وجود مرافق ف 

202 – TASK COMPLETED 

  المهمة(  إنجاز تّم   –  202) 

ي السجل إىل  
ل المرفق الرسومات الموجودة ف 

ّ
أرسَل مالك أو مشغ

  التصميم

203 – MARKING REQUIRED 

ة(  - 203)
ّ
  مطلوب وضع عالمات دال

ي الفقرة )مصمم كما هو  
(  6( من القسم السادس )a( من البند )3ف 

  . 174 العاممن القانون 
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 رموز االستجابات التلقائية 

 

(،    21  - )بصفة عادية    Normal 21-Dayاستجابات تلقائية )من إنشاء النظام(:  
ً
وع بصفة عادية    Project 21-Day يوما (،   21  - )مشر

ً
  يوما

Normal 180-Day  (،  180  -)بصفة عادية
ً
وع بصفة عادية  Project 180-Dayيوما (،  180 - )مشر

ً
)إشعار   Short Noticeيوما

ة  Unmarked Facilities)بصفة طارئة(،  Emergency بصفة رسيعة(،
ّ
 ها(، علي)مرافق بدون عالمات دال

 Additional Assistance  مساعدة إضافية(، و(Destroyed Markings  .)رة ة ُمدمَّ
ّ
 )عالمات دال

000 – RESPONSE PENDING  

  االستجابة قيد النظر(  - 000)
. هذه استجابة من إنشاء النظام.  : أحرص عىل عدم الحفر  ي

  لم يبدأ تاري    خ ووقت البدء القانون 

010 – EXEMPT FROM 

MARKING 

إعفاء من وضع العالمات   -  010) 

ة(
ّ
  الدال

ي القانون العام 
وط المنصوص عليها ف   للشر

ً
ي الحذر وفقا

ّ ي البند ) 174الحفر بتوخ 
( من القسم  9: كما هو معّرف ف 

  هذه استجابة من إنشاء النظام.   . 174من القانون العام   460.727( من القسم  7)

011 – NO MEMBERS IN 

WORK POLYGON 

ع  -  011) 
ّ
ي مضل

عدم وجود أعضاء ف 

  األشغال(

ي القانون العام 
وط المنصوص عليها ف   للشر

ً
ي الحذر وفقا

ّ ىلي  174الحفر بتوخ 
ّ
: ليس هناك أعضاء مالكي أو مشغ

ع المرسوم. هذه استجابة من إنشاء النظام. 
ّ
ي المضل

  المرافق إلشعارهم ف 

012 – POSSIBLE 

ABANDONED FACILTIY 

من المحتمل أن يكون هذا  -  012) 

)
ً
  المرفق مهجورا

ي القانون العام 
وط المنصوص عليها ف   للشر

ً
ي الحذر وفقا

ّ ي 174الحفر بتوخ 
: قد يكون هناك مرفق مهجور ف 

حة. هذه استجابة من إنشاء النظام.    منطقة الحفر المقير

013 – CANCELED TICKET  

  لغاة( التذكرة مُ  -  013) 
  تّم إلغاء إشعار الحفر. هذه استجابة من إنشاء النظام.  :أحرص عىل عدم الحفر

020 – WORKING NEAR 

MDOT R-O-W 

العمل بالقرب من حق   -  020) 

المرور التابع لوزارة النقل لوالية  

  ميشيغان(   

ي القانون العام 
وط المنصوص عليها ف   للشر

ً
ي الحذر وفقا

ّ : يجب مراجعة خرائط حق المرور  174الحفر بتوخ 

ي  
ون  ى عىل ممتلكات هنا بالنقر عىل الرابط اإللكير

ّ
وع يتعد ، فيجب االتصال بمركز خدمات  MDOT. إذا كان المشر

ي لخرائط  . الرابط MDOT( المناسب للحصول عىل معلومات البنّية التحتّية الخاصة ب  TSCالنقل ) 
ون  اإللكير

 .TSC Current TSC maps and contactsوجهات االتصال ب  

999 – HAS NOT RESPONDED 

 لم تتم االستجابة(  -  999) 

ل المرفق استجابة بحلول تاري    خ ووقت استحقاق االستجابة.   : أحرص عىل عدم الحفر 
ّ
لم يقدم مالك أو مشغ

ة عليها. هذه استجابة من إنشاء النظام. 
ّ
ي ال يوجد عالمات دال

  يجب إعادة إرسال التذكرة للمرافق التر

 

  

  استجابات تلقائية )من إنشاء النظام(: التصميم

204 – DESIGNING NEAR 

MDOT R-O-W 

التصميم بالقرب من حق   -  204) 

المرور التابع لوزارة النقل لوالية  

 ( MDOT  -ميشيغان 

  

ي    المرور   يجب مراجعة خرائط حق 
ون  ى عىل ممتلكات    .   هنا بالنقر عىل الرابط اإللكير

ّ
وع يتعد إذا كان المشر

MDOT ( فيجب االتصال بمركز خدمات النقل ،TSC  المناسب للحصول عىل معلومات البنّية التحتّية الخاصة )

ي لخرائط و جهات االتصال ب   MDOTب   
ون   .TSC  Current TSC maps and contacts. الرابط اإللكير

https://mdotjboss.state.mi.us/BITMIX/rowMapFilesHome.htm
https://www.michigan.gov/documents/mdot/Permit_Contacts_by_Office_661871_7.pdf
https://mdotjboss.state.mi.us/BITMIX/rowMapFilesHome.htm
https://www.michigan.gov/documents/mdot/Permit_Contacts_by_Office_661871_7.pdf


 رموز االستجابة اإليجابية  

Date: November 2021 Positive Response Codes-Arabic Page 3 of 3 

 

 معلومات إضافية عن االستجابات 
 

  استجابات من أطراف خاصة لتحديد المواقع ]ليسوا من أعضاء المنظومة[  

301 – CONTACTED REQUESTOR  (301 -    تّم االتصال

م الطلب( 
ّ
  بمقد

  لم يتّم تنفيذ تحديد الموقع

302 – CONTACTED REQUESTOR  (302 -    تم االتصال

م الطلب( 
ّ
  بمقد

  تّم تنفيذ تحديد الموقع

 

ي مرب  ع االستجابة اإليجابية
 
ار بوضع عالمة ف

ّ
  قيام الحف

ي مرب  ع عىل صفحة االستجابة اإليجابية قبل القيام ب   
 
ارين وضع عالمة ف

ّ
)إعادة إرسال( لتأكيد أنهم تحققوا    RXMTُيفرض عىل الحف

  174من األمر قبل البدء بموجب القانون العام 

 


