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 OneCallAccess 
)األوامر واإليعازات المعنّية    Ticket Actionsبتعليمات حول  OneCallAccessيهدف هذا الكتّيب إلى تزويد مستخدمي برنامج 

 بالتذاكر(.  

)كيفّية تنفيذ اإلجراء( في برنامج   Procedures)أمر/إيعاز( و   Actionتتضمن المعلومات الواردة في هذا الكتّيب وصفاً لكل 

OneCallAccess  . 

 إخالء المسؤولية 
  تحتوي هذه الوثيقة عىل معلومات خاصة ورّسية. 

ي هذه الوثيقة أو 
 
 إىل موافقته عىل عدم استخدام أي معلومات واردة ف

ً
م له استنادا

ّ
ي يتّم تقديمها إىل المستلم، تقد

اإلفصاح    جميع البيانات الت 

ي سياق تعامالته التجارية مع 
 
 ف
ّ
  .MISS DIG 811و  PelicanCorpعنها إال

ي 
 
كاء الذين يشاهدون  ويوافق مستلم هذه الوثيقة عىل إبالغ كل موظف يعمل لديه ف  الوقت الحاض  والمستقبل وأصحاب العمل والشر

  محتويات هذه الوثيقة أو َمن يكون له سبل الوصول إليها بطبيعة رّسيتها. 

ويوافق المستلم عىل توجيه التعليمات لموظفيه بأنه يجب عىل كل موظف عدم اإلفصاح عن أي معلومات متعلقة بهذه الوثيقة لآلخرين إال  

  در الذي تكون فيه هذه األمور معروفة بشكل عام لعامة الجمهور وتكون متاحة الستخدام الجمهور لها. بالق 

ي هذه الوثيقة أو توز 
ي هذه الوثيقة وتوزيعها أو يأذن لآلخرين بنسخ أي مادة موجودة ف 

 عىل نسخ أي مادة موجودة ف 
ً
يعها  ويوافق المستلم أيضا

  عىل ذلك.   PelicanCorpمن  دون الحصول عىل موافقة خطية ضيحة 

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

  الوثائق والملفات والمواد التسويقية والوسائط المتعددة الداعمة.

 للمستلم ال 
ً
ي هذا العرض ما يشكل ترخيصا

ي تملكها ال يوجد ف 
 MISSو/أو   PelicanCorpستخدام التكنولوجيا أو حقوق الملكية الفكرية الت 

DIG 811.  

ام بالبيان المذكور أعاله.  ز  بقبوله هذه الوثيقة، يوافق المستلم عىل االلت 
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 )إدخال التذاكر(  Ticket Entryلمحة عامة عن 
العمل. وبفضل التخطيط بخطوط  ( افتراضية لوصف موقع White Liningالتخطيط بخطوط بيضاء )  OneCallAccessيستخدم نظام  

( دقيق من قبل الحفّار يرسم فيه موقع العمل. هذا يلغي الحاجة إلى  Polygon( افتراضية، يتّم إنشاء مضلّع ) White Liningبيضاء )

ياس أكبر(  )المضلّعات المرسومة بق  Oversized Polygonsتعليمات كتابية أو يقلّل من االحتياج لها. ال يُنصح اللجوء إلى استخدام  

(Over Mapping .) 

، سيتمّكن إنشاء مضلّعات متعددة. وحتى ذلك الحين، إذا كان موقع العمل مرسوماً بمقياس أكبر  OneCallAccessفي إصدار قادم لنظام  

العمل   منه إلى درجة أنه سيؤدي إلى تحديد موقع غير ضروري نيابة عن مالكي أو مشغّلي المرافق، فينبغي تضمين وصف كتابي لموقع

 على التذكرة.  

)المالحظات( في التذكرة.   Remarksوإذا كان من الصعب العثور على موقع حفر أو الوصول إليه، فنرّحب كتابة إرشاداتك في حقل  

  Remarks. بما أن حقل  400عند تقديم تعليمات كتابية، فمن المهم أن تأخذ بعين االعتبار أن عدد األحرف المسموح به هو  

  300( سيتّم استعماله لكتابة التعليمات عند إعادة إرسال تذكرة، فيُرجى أالّ تزيد عدد األحرف في جميع التذاكر الجديدة عن  )المالحظات

 حرفاً.  

 إن عملية إنشاء تذكرة جديدة هي نفسها، بغض النظر عن نوع التذكرة. تكتمل عملية إدخال تذكرة في أربعة أقسام.  

فاصيل التذكرة من قوائم منسدلة لتوفير تفاصيل التذكرة مثل نوع التذكرة ونوع العمل وطريقة  تفاصيل التذكرة. يتّكون قسم ت  .1

 الحفر. تتضمن الحقول األخرى تواريخ العمل وتفاصيل االتصال.  
2. Dig Site Location    .مكان موقع الحفر(. يُستخدم هذا القسم للبحث عن موقع العمل وتخطيط رسمه( 

3. Confirm Dig Site  موقع الحفر(. يتّم إدخال معلومات الشارع والمدينة أو البلدة والتقسيم الفرعي أو قطعة األرض ليتّم   )تأكيد

 عرضها على التذكرة. 
4. Additional Information    )يُستخدم هذا القسم عند الحاجة إلى تفاصيل عمل إضافية لم يتّم وصفها في   -)معلومات إضافية

 القسم السابق. 

ع ) 
ّ
ي يتّم جمعها عىل التذكرة. Polygonمعلومات مهمة بشأن المضل

ها من المعلومات الت   ( وغير

  174( من القانون العام  5( من القسم الخامس )2( من البند ) bالفقرة ) MISS DIG 811يمثّل المضلع )المضلعات( الُمرسل على تذاكر 

 "وصف المنطقة التي يُقترح إجراء التفجير أو الحفر فيها، بما في ذلك عنوان الشارع ووصف العقار".   2013الصادر في عام 

حفر التي يريدون الحفر فيها إّما عن طريق إنشاء  باإلبالغ عن منطقة ال MISS DIG 811يقوم الحفّارون الذين يقدمون إشعاراً للحفر إلى  

بمكان منطقة الحفر ويقوم ذلك الممثل بإكمال إنشاء المضلّع. يتّم إرسال   MISS DIG 811مضلّع لمكان منطقة الحفر أو إعالم ممثّل  

كمنطقة حفر   MISS DIG 811لـ  إلى مالكي المرافق. يعكس المضلّع المنطقة التي حددها الحفّار  MISS DIG 811المضلّع على تذكرة  

)االستجابات   Positive Responsesأو تفجير ليتم تحديدها ووضع عالمات دالّة ]على أي مرافق تحت األرض متواجدة فيها[.  

 اإليجابية( التي يتّم تقديمها هي للمنطقة بأكملها التي يغطيها المضلّع المرتبط بالتذكرة. 

)معلومات العنوان( وتوفيرها في بطاقة الحفر. يتحّمل مالكو و/أو مشغّلو المرافق مسؤولية    Address Informationيتّم أيضاً جمع 

ر  تحديد المنطقة بكل دقّة لوصع عالمات عليها دالّة على مرافقهم استجابة لتذكرة الحفر، إّما عن طريق تحديد موقع العقار بكامله المذكو

 ي يحددها الحفار فقط. عنوانه على تذكرة الحفر، أو منطقة المضلع الت 

Additional Information    المعلومات اإلضافية( المذكورة على التذكرة مثل المالحظات وخط الطول وخط العرض موجودة(

وم  لمساعدة محددو المواقع على فهم المضلّع، ومع ذلك، ال تحّل هذه المعلومات اإلضافية محل المنطقة التي يمثلها العنوان والمضلّع أو تق

 تغييرها.ب 

 يوفر هذا الدليل إرشادات لتخطيط موقع العمل وتوفير تفاصيل الموقع ألنواع ومواقع متعددة من التذاكر. قبل استخدام هذا الدليل، ينبغي

(. يحتوي كتّيب المستخدم على شرح مفّصل ألدوات  OneCallAccess)كتّيب المستخدم لـ  OneCallAccess User Manualمراجعة 

 .  رسم الخرائط 
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ADDRESSES  )العناوين( 
 عندما يكون العمل في مواقع لديها عنوان، يتّم إدخال هذه المعلومات على التذكرة.  

يوماً( هي لها حّد   180 - )بصفة عادية  Normal 180-Dayيوماً( والتذاكر ذات  21  -)بصفة عادية   Normal 21-Dayالتذاكر ذات 

قدم مربع في المناطق الريفية. إذا كان موقع    50,000ربع في المناطق الحضرية وإلى  قدم م  20,000صغير من نطاق العمل: إلى حّد  

العمل يدخل ضمن الحدود المسبّقة للمضلّع، فيجوز تضمينه في التذكرة. وعادة، لن يتطابق أكثر من بضعة عناوين ضمن هذه الحدود.  

دية عناوين متجاورة أو متالصقة حتى عندما تكون عناوينها في  ونظراً لحدود الحجم األصغر، قد تتضمن التذاكر التي تكون بصفة عا

 شوارع مختلفة.  

  180  -)مشروع بصفة عادية   Project 180-Dayيوماً( و  21 - )مشروع بصفة عادية   Project 21-Dayتّم تصميم التذاكر ذات 

عناوين في نفس   10ل. قد تتضمن التذكرة ما يصل إلى  يوماً( لمناطق أشغال أكبر. لدى تذاكر المشاريع حّد أكبر كتابي لحدود نطاق العم

 الشارع. ال يجوز أن تتجاوز المسافة اإلجمالية بين العناوين ميالً واحداً.  

Single Address  )عنوان واحد( 
أدناه.  في الصور  Mt Pleasantفي    .Francis Dr 2475( ليعكس موقع الحفر. يجري العمل على العنوان Polygonقم بإنشاء مضلّع ) 

 يوفر المضلّع وصفاً دقيقاً لموقع العمل في كال المثالين، ولهذا، ليس من الضروري وصف موقع العمل كتابياً.  

 )الشارع(.   STREETاختر نوع البحث  .1

 )بحث(. يتّم عرض هدف أزرق على الخريطة يشير إلى نتائج البحث.   Searchأدخل العنوان في حقل الشارع* وأنقر فوق  .2

  Layer Icon)طبقة قطعات األرض( للتحقق من المعلومات. أنقر على    Parcel Layerدّقة النتائج. يمكن استخدام  تأّكد من   .3

 )مربع قطعات األرض(.    Parcels Box)أيقونة الطبقة(، ثم أنقر على  

)أيقونة المضلّع(    Polygon Iconبمجّرد التحقق من موقع العمل، قم بإنشاء مضلّع لرسم موقع الحفر بدقّة. أنقر على  .4

 لتنشيط أداة الرسم.  
أنقر على الخريطة لبدء الرسم. اسحب "الماوس" في االتجاه المطلوب. أنقر لتغيير االتجاهات. إلنهاء الرسم، أنقر على نقطة   .5

 لعمل مصّور باللون األحمر.  البداية. موقع ا

 

 )التالي(.  Nextأنقر على  .6

)تأكيد موقع الحفر( مع التذكرة.    Confirm Dig Siteقم بتأكيد موقع الحفر. سيتّم إرسال المعلومات التي تّم إدخالها في قسم  .7

)البلدة/المدينة(   Town/Cityفي حقل   Mt Pleasant)الشارع( و   Street( في حقل Francie Dr 2475أدخل رقم العنوان )

 وشارع تقاطع واحد على األقل. 
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 )التالي( للمتابعة.   Nextأنقر على  .8

)أنظر    SEE POLYGONعندما يصّور المضلّع موقع الحفر بدقّة، أدخل  .9

- )مالحظات Remarks-Additional Detailsالمضلّع( في حقل 

دما يكون المضلّع  فاصيل إضافية(. قّدم وصفاً كتابياً لموقع الحفر عن ت 

 مرسوماً بقياس أكبر ]وال يمثّل موقع العمل بدقّة[.  

 ضع عالمة في مربع الموافقة.  .10
 )إرسال(.  Submitأنقر على  .11

 

 

 

 

 

 
 

Multiple Addresses  )عناوين متعددة( 

Addresses on Multiple Streets (عناوين على شوارع متعّددة ) 

يوماً( فقط. شارع واحد فقط لتذاكر   180  -)بصفة عادية    Normal 180-Dayيوماً( و  21 - )بصفة عادية  Normal 21-Dayلتذاكر 

Project 21-Day    يوماً(، و   21  -)مشروع بصفة عاديةProject 180-Day   يوماً(، و  180  -)مشروع بصفة عاديةShort Notice  

 )إشعار بصفة سريعة(. 

 .  Sterling Heightsفي   Early Dr 39119و  Zofia Ave 39104لساحة الخلفية للعناوين في المثال أدناه، يجري العمل في ا

 )الشارع(.   STREETاختر نوع البحث  .1

أدخل أحد العنوانين  .2

في حقل الشارع*  

  Searchوأنقر فوق 

 )بحث(. 
يتّم عرض هدف  

أزرق على الخريطة  

يشير إلى نتائج 

 البحث. 
للتحقق من العنوان   .3

 39104الثاني )

Zofia Ave  أنقر ،)

  Layer Iconعلى 

 )أيقونة الطبقة( الموجودة على الجانب األيمن من الخريطة.  



 أفضل الممارسات إلدخال التذاكر
 

Date: 6-9-22 Ticket Entry Best Practices-Arabic Page 7 of 20 

 

)مربع قطعات األرض(. ستعرض طبقة قواعد بيانات قطعات األرض أرقام قطعات األرض لجميع  Parcel Boxحّدد اختيار  .4

 ات الوالية. قطعات األرض الظاهرة على الخريطة. هذه الميزة غير متوفرة في جميع مقاطع
 إذا لم تكن قاعدة بيانات قطعات األرض موجدة، يجوز إجراء بحث إضافي عن الشارع باستخدام العنوان الثاني. .5

 

)أيقونة المضلّع(    Polygon Iconبمجّرد التحقق من موقع العمل، قم بإنشاء مضلّع لرسم موقع الحفر بدقّة. أنقر على  .6

 لتنشيط أداة الرسم.  
 

يطة لبدء الرسم. اسحب "الماوس" في االتجاه المطلوب. أنقر لتغيير االتجاهات. إلنهاء الرسم، أنقر على نقطة  أنقر على الخر .7

 البداية. موقع العمل مصّور باللون األحمر. في المثال أدناه، يشمل موقع العمل الساحتين الخلفيتين في كال العنوانين. 
 

 

 

 )التالي(.  Nextأنقر على  .8
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قم بتأكيد موقع الحفر. سيتّم إرسال المعلومات التي تّم إدخالها في قسم   .9

Confirm Dig Site    تأكيد موقع الحفر( مع التذكرة. بما أن العمل يجري في(

  Streetعنوانين على شارعين مختلفين، أدخل أحد الشارعين في حقل 

اطع  )أقرب تق Nearest Cross Street)الشارع( والشارع اآلخر في حقل  

)ثاني أقرب تقاطع    nearest Cross Street nd2شارع(. ينبغي أن يكون  

شارع( هو الشارع الذي يتقاطع مع أحد الشارعين أو كليهما اللذان تّم إدخالهما  

 سابقاً.  
 )التالي( للمتابعة.   Nextأنقر على  .10

 

  -)مالحظات  Remarks-Additional Detailsأدخل العناوين في قسم  .11

 SEEتفاصيل إضافية(. عندما يصّور المضلّع موقع الحفر بدقّة، أدخل 

POLYGON  أنظر المضلّع( في حقل(Remarks-Additional Details  

 تفاصيل إضافية(. قّدم وصفاً كتابياً لموقع الحفر عندما يكون المضلّع مرسوماً بقياس أكبر.  -)مالحظات

 

 ضع عالمة في مربع الموافقة.  .12
 )إرسال(.  Submitنقر على أ .13

 

Multiple Consecutive Addresses )عناوين متتالية متعددة( 

  3428قد يجري العمل في عناوين متعددة في نفس الشارع ألي نوع من أنواع التذاكر. في المثال أدناه، يجري العمل في عناوين متتالية 

 . Lansingفي    Cornelia Drفي شارع  3414و    3418و  3424و 

)الشارع(. )هناك طريقة بديلة للعثور على موقع العمل وهي استخدام   STREETلبحث عن موقع العمل، اختر نوع البحث ل .1

Intersection Search Type  -   ).نوع البحث التقاطع 

 

 )بحث(.  Searchأدخل أحد العناوين في حقل الشارع* وأنقر فوق  .2

 يعرض الهدف األزرق نتائج البحث. تحقق من الموقع. 

 

 )أيقونة الطبقة( الموجودة على الجانب األيمن من الخريطة.   Layer Iconللتحقق من قطعات األرض، أنقر على  .3
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)مربع قطعات األرض(. ستعرض طبقة قواعد بيانات قطعات األرض أرقام قطعات األرض   Parcel Boxحّدد اختيار  .4

 لجميع قطعات األرض الظاهرة على الخريطة. هذه الميزة غير متوفرة في جميع مقاطعات الوالية. 

 إذا لم تكن قاعدة بيانات قطعات األرض موجودة، يجوز إجراء بحث إضافي لكل عنوان للتحقق من موقعها.   .5
)أيقونة المضلّع(    Polygon Iconبمجّرد التحقق من موقع العمل، قم بإنشاء مضلّع لرسم موقع الحفر بدقّة. أنقر على  .6

 لتنشيط أداة الرسم.  
أنقر على الخريطة لبدء الرسم. اسحب "الماوس" في االتجاه المطلوب. أنقر لتغيير االتجاهات. إلنهاء الرسم، أنقر على   .7

لعمل مصّور باللون األحمر. في المثال أدناه، يشمل موقع العمل الساحة األمامية لكل عنون من  نقطة البداية. موقع ا

 العناوين األربعة.  
 )التالي(.  Nextأنقر على  .8

)تأكيد موقع الحفر( مع    Confirm Dig Siteقم بتأكيد موقع الحفر. سيتّم إرسال المعلومات التي تّم إدخالها في قسم  .9

)الشارع(. أدخل اسم المدينة وأحد الشوارع على األقل بالقرب من تقاطع   Streetالتذكرة. أدخل اسم الشارع في حقل  

 شارع. 
 )التالي( للمتابعة.   Nextأنقر على  .10

تفاصيل   -)مالحظات  Remarks-Additional Detailsل العناوين في قسم أدخ .11

)أنظر   SEE POLYGONإضافية(. عندما يصّور المضلّع موقع الحفر بدقّة، أدخل 

المضلّع(. قّدم وصفاً كتابياً لموقع الحفر عندما يكون المضلّع مرسوماً بقياس أكبر.   

(  Driveway ممر سيارات المنزل ) أقدام من جانبيّ  5على سبيل المثال: حّدد موقع  

على   3414،  3418، 3424،  3428بين الطريق والمنازل الكائنة على العناوين 

 ( CORNELIA DRشارع 

 ضع عالمة في مربع الموافقة.  .12
 )إرسال(.  Submitأنقر على  .13
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Multiple Non-Consecutive Addresses-Oversized Polygon 

 ّلع بمقاس أكبر( مض  -)عناوين متعددة غير متتالية  
قد يجري العمل في عناوين متعددة غير متتالية في نفس الشارع ألي نوع من أنواع التذاكر. في المثال أدناه، يجري العمل في عنوانين 

 . Lansingفي   Cornelia Drفي شارع    3414و  3428

 )الشارع(.   STREETللبحث عن موقع العمل، اختر نوع البحث  .1

 )بحث(.  Searchحقل الشارع* وأنقر فوق  أدخل أحد العناوين في  .2

 يتّم عرض هدف أزرق على الخريطة إذا تّم تحديد موقع العنوان. 
 

 
 

 )أيقونة الطبقة( الموجودة على الجانب األيمن من الخريطة.    Layer Iconللتحقق من العنوان الثاني، أنقر على  .3

)مربع قطعات األرض(.   Parcel Boxحّدد اختيار  .4

ستعرض طبقة قواعد بيانات قطعات األرض أرقام  

قطعات األرض لجميع قطعات األرض الظاهرة  

على الخريطة. هذه الميزة غير متوفرة في جميع  

 مقاطعات الوالية. 

ة بيانات قطعات األرض موجودة،  إذا لم تكن قاعد .5

 يجوز إجراء بحث ثاني للتحقق من العنوان الثاني.  

بمجّرد التحقق من موقع العمل، قم بإنشاء مضلّع   .6

  Polygon Iconلرسم موقع الحفر بدقّة. أنقر على 

 )أيقونة المضلّع( لتنشيط أداة الرسم.  
أنقر على الخريطة لبدء الرسم. اسحب "الماوس" في   .7

المطلوب. أنقر لتغيير االتجاهات. إلنهاء الرسم، أنقر على نقطة البداية. يغطي موقع العمل باللون األحمر عنوانين ال   االتجاه

في المستقبل، سيتمكن إنشاء مضلّعات متعددة. سيؤدي ذلك إلى    OneCallAccessيكونا جزءاً من العمل. في إصدار لنظام  

 (.  Over Mappingتقليل حدوث التخطيط الزائد )
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 )التالي(.  Nextأنقر على  .8

 Confirm Digقم بتأكيد موقع الحفر. سيتّم إرسال المعلومات التي تّم إدخالها في قسم  .9

Site   تأكيد موقع الحفر( مع التذكرة. أدخل اسم الشارع في حقل(Street   .)الشارع( 

 )التالي( للمتابعة.   Nextأنقر على  .10

تفاصيل إضافية(.   - )مالحظات Remarks-Additional Detailsأدخل العناوين في  .11

إذا كان المضلّع مرسوماً بقياس أكبر وال يمثّل موقع العمل بدقّة، فأدخل وصفاً لموقع  

 ( 3414و  3428الموقع )على سبيل المثال: حّدد محيط العقار في العنوانين 

 ضع عالمة في مربع الموافقة.  .12
 )إرسال(.  Submitأنقر على  .13

 

Working from an address to another location )العمل من عنوان إلى موقع آخر( 
ثم يستمر بين الطريق والرصيف إلى   Lansingفي   Cornelia Dr 3428في المثال التالي، يجري العمل في الساحة األمامية في العنوان 

 .  Morris Aveصنبور المياه في الزاوية الشمالية الغربية من التقاطع مع  

 )الشارع(.   STREETث اختر نوع البح .1

 )بحث(. يتّم عرض هدف أزرق على الخريطة يشير إلى نتائج البحث.   Searchأدخل العنوان في حقل الشارع* وأنقر فوق  .2
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  Layer Icon)طبقة قطعات األرض( للتحقق من المعلومات. أنقر على  Parcel Layerتأّكد من دقّة النتائج. يمكن استخدام   .3

 )مربع قطعات األرض(.    Parcels Box)أيقونة الطبقة(، ثم أنقر على 

قم بتحريك الخريطة والتكبير والتصغير حسب الضرورة لعرض موقع العمل بالكامل. بمجّرد التحقق من موقع العمل، قم   .4

 )أيقونة المضلّع( لتنشيط أداة الرسم.   Polygon Iconر بدقّة. أنقر على  بإنشاء مضلّع لرسم موقع الحف

أنقر على الخريطة لبدء الرسم. اسحب "الماوس" في االتجاه المطلوب. أنقر لتغيير االتجاهات. إلنهاء الرسم، أنقر على نقطة   .5

 البداية. موقع العمل مصّور باللون األحمر.  
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  )التالي(. Nextأنقر على  .6

بتأكيد موقع الحفر. سيتّم إرسال المعلومات التي تّم إدخالها في قسم   قم .7

Confirm Dig Site   تأكيد موقع الحفر( مع التذكرة. أدخل رقم العنوان(

(3428 Cornelia Dr في حقل )Street  الشارع( و(Lansing   في حقل

Town/City   البلدة/المدينة( و(Morris Ave   كأقرب شارع تقاطع. يُشجع

 ال شارع تقاطع إضافي. إدخ
 )التالي( للمتابعة.   Nextأنقر على  .8

تفاصيل إضافية( أدخل   - )مالحظات Remarks-Additional Detailsفي  .9

SEE POLYGON    أنظر المضلّع( وذلك عندما يصّور المضلّع موقع العمل(

 بدقّة. قّدم وصفاً كتابياً لموقع الحفر عندما يكون المضلّع مرسوماً بقياس أكبر. 
 ع عالمة في مربع الموافقة. ض .10
  "إرسال".  Submitأنقر على  .11

 

Roads  )الطرق( 
( على طول الطريق أو المسار عند مواجهة  1عند العمل على امتداد طريق أو مسار، يكون النطاق الحالي للعمل هو ميل واحد )

( على طول طريق أو طريق بدون تقاطعات. عندما تكون الطريق باتجاهين سير، تعامل مع كل جانب من حركة  2التقاطعات وميلين )

لمتجه شماالً وخط السير المتجه جنوباً على تذكرتين منفصلتين( قد يتّم طلب شعاع دائرة بقياس  المرور كطريق منفصل. )خط السير ا

 قدم من التقاطعات على طول المسار.    200

 عند العمل على طول الطريق، استخدم أداة بحث التقاطع للعثور على أقرب تقاطع لموقع العمل.  

 .  Alpenaفي   Northwood Drول في األمثلة الثالثة التالية، يجري العمل على ط

 الطريق بين تقاطع الشوارع 
 .  Wren Stإلى   Scheuner Drمن  Northwood Drيجري العمل في 

 )التقاطع(.   INTERSECTIONاختر نوع البحث  .1

 Firstأدخل اسم الشارع الذي يجري فيه العمل في حقل  .2

Street ( .)الشارع األول(Northwood Dr ) 

أدخل أقرب طريق متقاطع إلى موقع العمل في حقل   .3

Second Street ( )الشارع الثاني(Scheuner Dr .) 

 (. Alpena)البلدة/المدينة( ) Town/Cityأدخل اسم  .4

 )بحث(.  Searchأنقر على  .5
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 Wren Stو    Scheuner Drقم بتحريك الخريطة أو التكبير والتصغير لرؤية موقع العمل بالكامل بين  .6

)أيقونة المضلّع(. أنقر على الخريطة لبدء الرسم. اسحب "الماوس" في   Polygon Iconيط أداة الرسم بالنقر على  قم بتنش .7

 االتجاه المطلوب. أنقر لتغيير االتجاهات. إلنهاء الرسم، أنقر على نقطة البداية.  
 )التالي(.  Nextأنقر على  .8

9. Confirm Dig Site  تأكيد موقع الحفر(. أدخل اسم الشار( ع الذي يجري فيه العمل في حقلFirst Street   )الشارع األول(

(Northwood Dr أدخل .)Alpena  في حقلTown/City  ( أدخل بداية الشارع المتقاطع .)البلدة/المدينة(Scheuner Dr  )

)أقرب   Nearest Cross Street nd2في حقل   Wren St)أقرب شارع متقاطع( و  Nearest Cross Streetفي حقل 

 شارع ثاني متقاطع(. 
 )التالي(.  Nextأنقر على  .10

)أنظر المضلّع( وذلك عندما   SEE POLYGONتفاصيل إضافية( أدخل  - )مالحظات Remarks-Additional Detailsفي  .11

 )المالحظات(.    Remarksيصّور المضلّع موقع العمل بدقّة. وإاّل قم بكتابة وصف لموقع العمل في حقل 

  بع الموافقة.ضع عالمة في مر  .12
 )إرسال(.  Submitأنقر على  .13

 

Road-Multiple Dig Sites-Overdrawn Polygon  مضلّع مرسوم   -بمواقع حفر متعددة   -)طريق

 بقياس أكبر( 
أو  قد يتكّون العمل من مواقع حفر متعّددة. وقد يحدث هذا ألشغال اإلصالح لطرق متعددة أو الالفتات أو أشغال عواميد المرافق العامة 

لغربية  التجويف المقّور للتربة. المثال التالي الستبدال الفتات متعددة على طول الطريق. الالفتة األولى هي الفتة قف في الزاوية الجنوبية ا

. الالفتة الثانية هي الفتة الحد األقصى للسرعة على الجانب الشمالي من الطريق على  Scheuner Drو   Northwood Drمن تقاطع 

و   Northwood Dr. الموقع الثالث هو الفتة قف على الزاوية الشمالية الشرقية من تقاطع Scheuner Drقدم تقريباً من   350بُعد 

Wren St  . 
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 INTERSECTIONاختر نوع البحث  .1

 )التقاطع(.  
أدخل اسم الشارع الذي يجري فيه العمل في   .2

)الشارع األول(.   First Streetحقل 

(Northwood Dr ) 

أدخل أقرب طريق متقاطع إلى موقع العمل   .3

)الشارع الثاني(    Second Streetفي حقل 

(Scheuner Dr ) 

)البلدة/المدينة(   Town/Cityأدخل اسم  .4

(Alpena .) 

 )بحث(.  Searchأنقر على  .5

. ونظراً لعدم إمكانية  Wren Stو    Scheuner Drقم بتحريك الخريطة أو التكبير والتصغير لرؤية موقع العمل بالكامل بين  .6

بأكملها بالمضلّع. وبما أن المّضلع بمقاس   Wiren Stو   Scheuner Drتقديم مضلّعات متعددة، قم بتغطية المنطقة الواقعة بين 

 )المالحظات(.    Remarksقع العمل في حقل أكبر، سيتّم تقديم وصف كتابي لمو

)أيقونة المضلّع(. أنقر على الخريطة لبدء الرسم. اسحب "الماوس" في   Polygon Iconقم بتنشيط أداة الرسم بالنقر على   .7

 االتجاه المطلوب. أنقر لتغيير االتجاهات. إلنهاء الرسم، أنقر على نقطة البداية.  
 )التالي(.  Nextأنقر على  .8

9. Confirm Dig Site   تأكيد موقع الحفر(. أدخل اسم الشارع الذي يجري فيه العمل في حقل(First Street   )الشارع األول(

(Northwood Dr أدخل .)Alpena  في حقلTown/City  ( أدخل بداية الشارع المتقاطع .)البلدة/المدينة(Scheuner Dr  )

)أقرب   Nearest Cross Street nd2في حقل   en StWr)أقرب شارع متقاطع( و  Nearest Cross Streetفي حقل 

 شارع ثاني متقاطع(. 
 )التالي(.  Nextأنقر على  .10

 تفاصيل إضافية( موقع العمل.   -)مالحظات   Remarks-Additional Detailsيصف حقل  .11

  تّم وصف موقع العمل بالمضلّع. 
  ضع عالمة في مربع الموافقة.  .12
 )إرسال(.    Submitأنقر على  .13

 

Off-Road  -  الطرق الوعرة 
يمكن أن يتّم العمل في مواقع ليس لها عناوين أو مواقع ليست قريبة من الطريق. قد تكون األشغال في المنتزهات أو الحقول أو على  

مل  طوال المسارات وارتفاق المرافق العامة وطرق السكك الحديدية واألزقة والمواقع األخرى. تعّد أقرب الطرق المتقاطعة إلى موقع الع

للعثور على موقع العمل أو وصفه. فيما يلي أمثلة لبعض السيناريوهات التي قد   GPSضرورية عند إنشاء تذكرة. يمكن استخدام إحداثيات 

 تواجهها. 
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Alley  )الزقاق( 
 ابحث عن أقرب تقاطع للزقاق أو أقرب عنوان. في هذا المثال، يتّم إدخال أقرب تقاطع للبحث. 

 )التقاطع(.   INTERSECTIONختر نوع البحث للبحث عن موقع العمل، ا .1

 )الشارع األول(.  First Streetأدخل اسم الشارع الذي يمكن الوصول منه إلى الزقاق في حقل  .2

 )الشارع الثاني(  Second Streetأدخل أقرب شارع متقاطع إلى موقع العمل في حقل  .3

 )البلدة/المدينة(   Town/Cityأدخل المدينة أو البلدة أو القرية التي يقع فيها التقاطع في حقل  .4

 )بحث(. يتّم عرض هدف أزرق على الخريطة إذا تّم تحديد موقع التقاطع.  Searchأنقر على  .5

 

زقاق. قم بالتكبير أو  حّرك الخريطة عن طريق الضغط باستمرار على نقر الماوس األيسر ألسفل وسحب الخريطة لعرض ال .6

 التصغير حسب الحاجة.  
 )أيقونة المضلّع( لتنشيط أداة الرسم.   Polygon Iconقم بإنشاء مضلّع لرسم موقع الحفر بدقّة. أنقر على   .7

م أثناء  أنقر على الخريطة لبدء الرسم. أنقر لتغيير االتجاهات. إلنهاء الرسم، أنقر على نقطة البداية. تشير أداة المضلّع إلى األقدا .8

 الرسم. كما يمكن استخدام أداة القياس لتحديد موقع الحفر ألغراض الرسم.  
 )التالي(.  Nextأنقر على  .9

قم بتأكيد موقع الحفر. سيتّم إرسال   .10

المعلومات التي تّم إدخالها في قسم  

Confirm Dig Site    تأكيد موقع(

الحفر( مع التذكرة. أدخل اسم الشارع  

إلى الزقاق في  الذي يمكن الوصول منه 

 )الشارع األول(.   First Streetحقل 

  Town/Cityتأّكد بأن اسم  .11

 )البلدة/المدينة( صحيح
أدخل أقرب متقاطع في حقل   .12

Nearest Cross Street*   أقرب(

 شارع متقاطع(  

أدخل اسم شارع آخر ذي صلة في حقل   .13

Nearest Cross Street nd2    أقرب(

كائن شارع ثاني متقاطع(، ربما الشارع ال

 على الطرف اآلخر من الزقاق.  
 )التالي(.  Nextأنقر على  .14
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  SEE POLYGONتفاصيل إضافية(. أدخل -)مالحظات Remarks-Additional Details)زقاق(" في حقل   Alleyأدخل " .15

 المالحظات(. )  Remarks)أنظر المضلّع( عندما يصّور المضلّع موقع العمل بدقّة. وإاّل قم بكتابة وصف لموقع العمل في حقل  

 ضع عالمة في مربع الموافقة.  .16
 "إرسال".   Submitأنقر على  .17

 

 

Utility Easement-Route  )مسار ارتفاق المرافق العامة( 
للبحث عن موقع   GPSعندما يجري العمل على طول أي مسار على الطرق الوعرة، فقد يتّم استخدام أقرب تقاطع أو عنوان أو إحداثيات 

 العمل. المثال التالي خاص بالعمل الذي ال يبدأ على طول الطريق.  

أعشار ميل   6ويبعد حوالي   Hall Rdباً من ( لخط نقل طاقة كائن جنوR-O-Wفي المثال التالي، يجري العمل على طول حق المرور )

ويستمر إلى   Hall Rdقدم تقريباً جنوب غرب   1,000( على بُعد R-O-W. يبدأ العمل على طول حق المرور )S Goebel Rdغرب 

كمال  قدم إل  1,000قدم أخرى. تشمل األشغال مسار حق المرور بكامله لمسافة   1,000الجنوب الغربي على طول حق المرور لمسافة 

 صيانة األرضية. 

 )التقاطع(.   INTERSECTIONللبحث عن أقرب تقاطع إلى موقع العمل، اختر نوع البحث  .1

 )الشارع األول(.  First Streetأدخل اسم الشارع الذي يمكن الوصول منه إلى الطريق الوعرة في حقل  .2

 . )الشارع األول(  First Streetأدخل أقرب شارع متقاطع إلى موقع العمل إلى  .3

 )البلدة/المدينة(   Town/Cityأدخل المدينة أو البلدة أو القرية التي يقع فيها التقاطع في حقل  .4

 )بحث(. يعرض الهدف األزرق نتائج البحث.   Searchأنقر على  .5

أعشار ميل غرباً للعثور على حق المرور لخط نقل الطاقة. أنقر   6حوالي   S Goebel Rdمن   Hall Rdقم بالقياس على طول  .6

)أيقونة المنقلة( الموجود على الجانب األيسر من الخريطة لتنشيط أداة القياس. أنقر على نقطة البداية   Protractor Iconلى ع

 إلى الموقع المطلوب.   Hall Rd)للتقاطع( واسحبها غرباً على طول  
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 ول إلى نقطة البداية.  على طول حق المرور لخط نقل الطاقة للوص  Hall Rdقدم جنوب غرب من   1,000قم بقياس   .7

 قم بتعديل الخريطة للتكبير والتصغير بالقرب من موقع العمل.  .8

 )أيقونة المضلّع( لتنشيط أداة الرسم.   Polygon Iconأنقر على  .9

أنقر على نقطة بداية األشغال. أنقر لتغيير االتجاهات. إلنهاء   .10

  الرسم، أنقر على نقطة البداية. تشير أداة المضلّع إلى األقدام 

أثناء الرسم. كما يمكن استخدام أداة القياس لتحديد موقع الحفر  

 ألغراض الرسم.  
 )التالي(.  Nextأنقر على  .11

12. Confirm Dig Site  تأكيد موقع الحفر(. أدخل(Hall Rd   في

األقرب لموقع العمل والشارع   إنه)الشارع( حيث   Streetحقل 

 (. R-O-Wالمستخدم للوصول إلى حق المرور )

 )البلدة/المدينة( صحيح  Town/Cityقم بتأكيد أن اسم  .13

  Nearest Cross Streetفي حقل   S Goebel Rdأدخل  .14

)أقرب شارع متقاطع( ألنه أقرب طريق متقاطع إلى موقع  

 العمل. 
 )أقرب شارع ثاني متقاطع(.  Nearest Cross Street nd2أدخل اسم شارع إضافي في حقل  .15

 )التالي(.  Nextأنقر على  .16

-Remarksفي قسم  )حق المرور لخط نقل الطاقة(  Transmission R-O-Wأدخل  .17

Additional Details  قد يتّم إدخال تفاصيل، مثل تعليمات  فاصيل إضافية(.ت  -)مالحظات

الوصول بالسيارة أو نقاط الدخول والخروج إلى موقع العمل التي قد تكون مفيدة في العثور  

على موقع الحفر. يمكن إدخال وصف لموقع الحفر إذا تعذر تحديد موقع الحفر الدقيق من  

 (. )أنظر المضلّع SEE POLYGONالمضلّع. وإالّ، أدخل 

ضع عالمة في مربع  .18

  الموافقة.
  Submitأنقر على  .19

 . )إرسال( 
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Utility Easement, Multiple Dig Sites & GPS Coordinates    ،ارتفاق المرافق العامة(

 ( GPSمواقع حفر متعدد وإحداثيات  
  6ويبعد حوالي   Hall Rd( لخط نقل طاقة كائن جنوباً من R-O-Wفي المثال التالي، يجري العمل على طول حق المرور )

  10قدماً من    50، كما هو فيي المثال السابق. في هذا المثال، يجري العمل داخل شعاع دائرة S Goebel Rdأعشار ميل غرب 

قدم   2,000و  Hall Rdقدم جنوب غرب قبالة  1,000( تقع تقريباً بين R-O-Wمواقع أعمدة مطلوبة على طول حق المرور )

 .  Hall Rdجنوب غرب 

ال يمكن استخدام مضلّعات متعددة في الوقت الحاضر الحالي، ولذلك، سيغّطي المضلّع المسار بأكمله من العمود األول إلى  

 )المالحظات(.   Remarksالعمود األخير. وبما أن المّضلع بمقاس أكبر، سيتّم إدخال وصف كتابي لموقع العمل في حقل  

 .  XY، اختر نوع البحث   GPSن إحداثيات للبحث ع .1

 )بحث(. يعرض الهدف األزرق نتائج البحث.  Searchأنقر على  .2

 قم بتعديل الخريطة والتكبير والتصغير حسب الضرورة لعرض موقع العمل.  .3
داة  )أيقونة المضلّع( لتنشيط أ  Polygon Iconعند القياس من نقطة البداية للعثور على نقطة النهاية، أنقر على  .4

 قدم جنوب غرب العمود األول   1,000الرسم. تعرض أداة المضلّع المسافة باألقدام. ينتهي موقع العمل على بُعد 

a.   أنقر على نقطة بداية األشغال. أنقر لتغيير االتجاهات. إلنهاء الرسم، أنقر على نقطة البداية. تشير أداة

 اة القياس لتحديد موقع الحفر ألغراض الرسم.  المضلّع إلى األقدام أثناء الرسم. كما يمكن استخدام أد
( حيث  Place Holderللعثور على نقطة النهاية، قم بتعيين عنصر نائب/موضع )  GPSعند استخدام إحداثيات  .5

 توجد نقطة البداية عن طريق النقر فوق أداة الدائرة ثم النقر فوق الهدف األزرق.  
a.  أدخل إحداثياتGPS  .أنقر على النهائية في حقول البحثSearch   بحث( وسيعرض الهدف األزرق(

 النتائج. 
b.  أنقر علىPolygon Icon    )أيقونة المضلّع( لتنشيط أداة الرسم. أرسم المضلّع بين الدائرة )نقطة البداية(

 والهدف األزرق )نقطة النهاية(. )أنقر لتغيير االتجاهات. إلنهاء الرسم، أنقر على نقطة البداية.( 
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 )التالي(.  Nextأنقر على  .6

7. Confirm Dig Site  تأكيد موقع الحفر(. أدخل(Hall Rd  في حقلStreet   حيث )الشارع(

 (. R-O-Wاألقرب لموقع العمل والشارع المستخدم للوصول إلى حق المرور )  إنه

 )البلدة/المدينة( صحيح  Town/Cityقم بتأكيد أن اسم  .8

)أقرب شارع متقاطع( ألنه أقرب    Nearest Cross Streetفي حقل   S Goebel Rdأدخل  .9

 طريق متقاطع إلى موقع العمل. 
)أقرب شارع ثاني   Nearest Cross Street nd2ي في حقل أدخل اسم شارع إضاف .10

 متقاطع(. 
 )التالي(.  Nextأنقر على  .11

تفاصيل إضافية(.أدخل وصفاً كتابياً  - )مالحظات Remarks-Additional Detailsفي قسم   .12

لموقع العمل. قد يتّم إدخال تفاصيل، مثل تعليمات الوصول بالسيارة أو نقاط الدخول والخروج  

  إلى موقع العمل التي قد تكون مفيدة في العثور على موقع الحفر، إالّ أن مثل هذه التفاصيل غير مطلوبة.
ACCESS TRANSM R-O-W S OFF HALL RD APX 6/10 MI WEST OF S GOEBEL RD. LOCATE 50FT 

RADIUS OF 10 POLES BEGINNING AT POLE #124 AT (43.248182, -85.933527) GOING SW APX 

1000FT ENDING AT POLE #178 AT (43.242609, -85.936616).  

  50. حدد شعاع دائرة S GOEBEL RDميل غرب  6/10حوالي  HALL RDالوصول إلى حق المرور لخط نقل الطاقة من  

قدم وينتهي   1,000ذهاباً جنوب غرب حوالي    (85.933527- ,43.248182)عند   124عواميد تبدأ من العمود   10قدم لـ  

 (.  (85.936616- ,43.242609عند   178عند عمود رقم 

 أو  
ACCESS TRANSM R-O-W S OFF HALL RD APX 6/10 MI WEST OF S GOEBEL RD. LOCATE 50FT 

RADIUS OF 10 POLES BEGINNING AT POLE #124 LOCATED APX 1000FT SW OF HALL RD GOING 

SW APX 1000FT ENDING AT POLE #178. 

  50. حدد شعاع دائرة S GOEBEL RDميل غرب  6/10حوالي  HALL RDالوصول إلى حق المرور لخط نقل الطاقة من  

قدم جنوب غرب من   1,000( الواقع حوالي 85.933527- ,43.248182)  عند   124عواميد تبدأ من العمود   10قدم لـ  

HALL RD   178قدم  عند عمود رقم  1,000ذهاباً جنوب غرب حوالي . 

 ضع عالمة في مربع الموافقة.  .13
 )إرسال(.  Submitأنقر على  .14

 


