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 أنواع التذاكر الروتينية 

Normal 21-Day  ( 21 - )بصفة عادية
ً
 يوما

•  
ّ
 قدم مرب  ع  50,000منطقة ريفّية: إىل حد

•   
ّ
ّية: إىل حد  قدم مرب  ع   20,000منطقة حضر

 

Normal 180-Day  (   180 -)بصفة عادية
ً
 يوما

•  
ّ
 قدم مرب  ع  50,000منطقة ريفّية: إىل حد

•   
ّ
ّية: إىل حد  قدم مرب  ع   20,000منطقة حضر

 

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

 المبادئ التوجيهية المكتوبة أدناه -قدم مرب  ع(  6,969,600¼ ميل مرب  ع )  قدم مرب  ع إىل  50,001منطقة ريفّية:   •

ية:  •  المبادئ التوجيهية المكتوبة أدناه  - قدم مرب  ع(  6,969,600¼ ميل مرب  ع ) قدم مرب  ع إىل  20,001منطقة حضر

 

Project 180-Day  وع بصفة عادية (    180  -)مشر
ً
 يوما

 المبادئ التوجيهية المكتوبة أدناه -قدم مرب  ع(  6,969,600¼ ميل مرب  ع )  قدم مرب  ع إىل  50,001منطقة ريفّية:   •

ية:  •  المبادئ التوجيهية المكتوبة أدناه  - قدم مرب  ع(  6,969,600)   قدم مرب  ع إىل ¼ ميل مرب  ع 20,001منطقة حضر

 

 التصميم 

•  
ّ
 ميل مرب  ع   2إىل حد

 

 )إشعار بصفة رسيعة(   Short Noticeأنواع تذاكر  

Concerned Caller  )صل مهتم
ّ
 )مت

 ¼ ميل مرب  ع ) •
ّ
 قدم مرب  ع(   6,969,600منطقة ريفّية: إىل حد

• ¼ 
ّ
ّية: إىل حد  قدم مربع(   6,969,600ميل مربع ) منطقة حضر

Short Notice  )إشعار بصفة سريعة( 

•  
ّ
 قدم مرب  ع  50,000منطقة ريفّية: إىل حد

ّية: إىل •  قدم مربع  20,000حّد  منطقة حضر

 

 أنواع التذاكر بصفة طارئة 
Emergency  )بصفة طارئة( 

 ¼ ميل مرب  ع ) •
ّ
 قدم مرب  ع(   6,969,600منطقة ريفّية: إىل حد

•  
ّ
ّية: إىل حد  قدم مربع(  6,969,600) ¼ ميل مربع  منطقة حضر

 

Damage   )أضرار( 

 ¼ ميل مرب  ع ) •
ّ
 قدم مرب  ع(   6,969,600منطقة ريفّية: إىل حد

•  
ّ
ّية: إىل حد  قدم مربع(  6,969,600) ¼ ميل مربع  منطقة حضر

 

 معادالت التحويل لنطاق العمل 

 قدم   5,280ميل واحد يساوي  •

 قدم  2,640½ ميل يساوي  •

 قدم  1,320يساوي   ¼ ميل  •
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عات التذاكر بصفة عادية 

ّ
 معادالت التحويل لمضل

 

 قدم مربع 50,000 -منطقة ريفيّة  قدم مربع   20,000  - منطقة حضرية  

 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

 
 المبادئ التوجيهية الكتابية لنطاق العمل لتذاكر المشاري    ع

 شارع واحد لكل تذكرة
Divided Roads  تجاه حركة مرور من الطريق. ا)طرق بحارتين سير(: تذكرة منفصلة لكل 

Route  مسار( يصل طوله إلى حّد ميل واحد )طريق سير أو طريق وعرة( عند مواجهة تقاطع طرق على طول المسار( 

 ( )طريق سير أو طريق وعرة( بدون تقاطع طرق مسار)  Route( على طول 2ما يصل إلى حّد ميلين ) 

 قدم من التقاطع  200دائرة يصل إلى حّد   رسم شعاع 

 (   1( في نفس الشارع بحيث ال تزيد المسافة اإلجمالية عن ميل واحد ) Lotsعناوين من قطعات األرض ) 10ما يصل إلى حّد  

 مباني لكل تذكرة  5إلى حّد 

 

ة 
ّ

 نطاق عمل الالفتات والعالمات الدال
ي أن 

: ينبغر  تتضمن التذاكر ما يلي

 موقع واحد 

ع )  •
ّ
ة موقع الحفر بالضبط. يمكن استخدام إحداثيات Polygonمضل

ّ
لموقع الالفتة لتحديد موقعها الدقيق    GPS( يرسم بدق

 عل الخريطة. 

 أو الفتة موجودة أو طالء أو عالمات أخرى يمكن تحديدها. يمكن إدخال هذه  •
ً
 خشبيا

ً
  وصف الموقع. قد يكون هذا وتدا

ة عليها 
ّ
ي حقل "هل تّم تحديد المنطقة بعالمات دال

ي حقل  Is the area pre-marked -المعلومات فر
" أو يمكن كتابتها فر

Remarks  .) ة )ال يكون بقياس أكبر
ّ
ع يصف موقع الحفر بدق

ّ
 )المالحظات(. ال يلزم ذلك إذا كان المضل

 لموقع الحفر،  •
ً
 دقيقا

ً
ل رسما

ّ
 ويمث

ً
ع دقيقا

ّ
ي حقل   SEE POLYGONفيجب إدخال  إذا كان المضل

ع( فر
ّ
  Remarks)أنظر المضل

 )المالحظات(. 

ال يلزم ذلك إذا كان  أي جانب من الطريق تقع عليه.  و المسافة التقريبّية لمكان الالفتة من أقرب تقاطع طرق، وعنوان،  •

 .) ة )ال يكون بقياس أكبر
ّ
ع يصف موقع الحفر بدق

ّ
 المضل

ع مرسوم    20قد ُيطلب رسم شعاع دائرة يصل إىل  •
ّ
ي إذا كان المضل ع أو وصف كتابر

ّ
 من موقع الالفتة باستخدام المضل

ً
قدما

 .  بقياس أكبر
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 مواقع متعددة 

ع واحد. عند
ّ
ي الوقت الحاضر بإنشاء مضل

ر
ما يتّم طلب مواقع لالفتات متعددة عل تذكرة واحدة، يجب أن يغطي  تسمح الخريطة ف

ي لكّل موقع الفتة. بعد   ار تقديم وصف كتابر
ّ
ب من الحف

ّ
، وهذا يتطل ع مرسوم بقياس أكبر

ّ
ي إىل مضل

ّ
ع جميع المواقع، مما يؤد

ّ
المضل

ر عل منصة  ن الحفار من إنشاء مض  OneCallAccessإجراء تحسي 
ّ
ي المستقبل، سيتمك

ر
 لّعات متعددة. ف

ع يشمل جميع مواقع الالفتات.  •
ّ
 مضل

 أو الفتة موجودة أو طالء أو عالمات أخرى يمكن تحديدها.  •
ً
 خشبيا

ً
يمكن    وصف لكل موقع. قد يكون هذا وتدا

ة عليها 
ّ
ي حقل "هل تّم تحديد المنطقة بعالمات دال

ر
" أو  Is the area pre-marked -إدخال هذه المعلومات ف

ي حقل 
ر
 )المالحظات(.  Remarksيمكن كتابتها ف

ي لها(.  • ّ الطريق )وليس عدد تقريبر ي  ُيطلب عدد المواقع بالضبط المتواجدة عل كل جانب من جانبر

 المسافة التقريبّية لمكان   •
ً
أي جانب من   و كل الفتة من أقرب تقاطع طرق، أو عنوان، أو من موقع مذكور سابقا

 الطريق تقع عليه. 

 حول كّل موقع.   20قد ُيطلب رسم شعاع دائرة يصل إىل  •
ً
 قدما

 

 التعليمات الكتابية المقبولة 
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 
ي من   MAINقدم من شمال شارع  500(  1( أوتاد خشبية الموقع  3أقدام من ثالثة )  10تحديد شعاع دائرة قياس  

ف  عل الجانب الشر

PARK AVE   قدم من شارع  700( 2الموقعMAIN    ي من  2قدم شمال الموقع  500(  3الموقع    PARK AVEعل الجانب الغربر

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 
ي من الطريق الوتد األول كائن  5أقدام من  10تحديد شعاع دائرة قياس  

ف   من شارع   550أوتاد خشبية كائنة عل الجانب الشر
ً
قدم تقريبا

MAIN  لمتبقية تستمر جنوب األوتاد األرب  ع اAPX   قدم 550كل   

 التعليمات الكتابية غير المقبولة
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)  
ر  10تحديد شعاع دائرة قياس   ي الكائن بي  ي من   MAINقدم جنوب شارع  600قدم و   500أقدام من الوتد الخشبر

ف  عل الجانب الشر

PARK AVE  )ة
ّ
ي بدق  )ناقص تحديد موقع الوتد الخشبر

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) 
ّ  أقدام من ا  10تحديد شعاع دائرة قياس   ي ر شارع   PARK AVEألوتاد، وعواميد الفتات ورصيف مطلي باللون األبيض عل جانبر بي 

MAIN  وشارعELM   ة مطلية بالدهان، عدد المواقع، وجهة اتجاه
ّ
)ناقص التحديد بدقة موقع كل وتد أو عمود الفتة أو عالمات دال

 الطريق( 

LOCATE BTH SDS OF PARK AVE BET MAIN ST & ELM ST (MISSING PRECISE 

LOCATION(S)) 
  ّ ي ر شارع  PARK AVEتحديد كل جانب من جانبر ة لكل موقع( ELMوشارع   MAINبي 

ّ
 )ناقص التحديد بدق
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ة عل مواقع الالفتات قبل تقديم طلب تحديد موقع. 
ّ
، أو تعليم    يجب وضع عالمات دال ي

ّ يجوز تحديد الالفتات بالطالء األبيض أو الببر

 
ّ
ها من العالمات الدال يط، أو غب  أحرص عل عدم استخدام نفس األلوان المخصصة ألغراض   ة عليها. الفتة موجودة أو وتد موجود بشر

 أو المسح. تحديد المرافق العامة  

ي حقل  
ر
ي حالة وجود خريطة لموقع العمل، فأحرص عل كتابة ذلك ف

ر
 )المالحظات(.  Remarksف

 

ي حقل المالحظات عل  
ر
حرف. ُيستخدم حقل المالحظات للتذكرة األصلية وأي إعادة إرسال الحقة. أحرص    400**تقتض الكتابة ف

 عل التذكرة األصلية.**  300عل عدم تجاوز 
ً
 حرفا

 
 


