
  معلومات عن ورشة إصالح الدراجات الهوائية

   مالحظة هامة

ويبذلون أقصى جهدهم لكم األشخاص الذين يعملون في الورشة متطوعون يحاولون تقديم المساعدة إن 
للمساعدة في اصالح الدراجات بشكل تطوعي لذلك فليس بإمكانهم منح ضمانات لإلصالحات التي 

التي تتعرض للعطب إذ أنهم يقومون  الدراجاتاصالح ببشكل رسمي  ملزمينغير  كما أنهميقدمونها 
  بهذه االصالحات بحسب ما تسمح به ظروفهم وأوقاتهم.

وال  ،يرجى من الجميع احترام ومراعاة األوقات التي يفضل فيها المتطوعون العمل بهدوء داخل الورشة
، الدراجات المعطلةالستقبال  ومستعدة أن الورشة مفتوحةفي المكان  وجود أحد المتطوعينيعني مجرد 

  :النوافذيجب دائما مالحظة البطاقة التي يعلقها فريق الورشة على 

 ضراء تعني ان الورشة مفتوحة ومستعدة الستقبال طلباتكمالبطاقة الخ -

  
لذا عليكم  البطاقة الحمراء تعني أن فريق الورشة مشغول وليس لديه وقت الستقبال أي طلب -

  خرى في أوقات الدوام المعروفةالعودة مرة أ

  :(ألول مرة) تسليم الدراجاتأوقات 

  عصرا 3صباحا إلى الساعة  11االربعاء من الساعة 

بحسب  تتمتوزيع الدراجات  آليةفإن لذلك ، محدود للغايةمن الدراجات  المتوفرالعدد يرجى مالحظة أن 
  :ةالتالياألولويات 

 بشكل يومياألشخاص الذين يذهبون إلى المدارس  -

 االشخاص المضطرون لقطع مسافة طويلة للذهاب إلى المدارس وال يملكون تذاكر باص -

 االشخاص الذين لديهم أسباب مرضية أو صحية -

 المتطوعون الذين يساعدون فريق الترحيب -

  احضار التالي:عليك استالم دراجة هوائية يجب عند 

 الحضور بشكل شخصي -

 وثيقة شخصيةابراز  -

 شهادة من المدرسة تقديم ورقة أو -

 يورو لشراء قفل 10يورو (حسب حالة الدراجة) ومبلغ  20إلى  10دفع مبلغ يتراوح بين  -
 للدراجة

إذا ما تعرضت هذه الدراجة للسرقة أو الضياع أو العطل ، دراجة واحدة فقط باستالم يسمح لكل شخص 
للحصول على دراجة طلب  يميمكن تقدأخرى، كما أنه ال أن يحصل على واحدة بإمكان صاحبها فليس 

حيث يتم توزيع الدراجات بحسب الكمية المتواجدة في  معينة من حيث الشكل أو المقاسبمواصفات 
  الورشة.



 يسمح بتغيير الدراجات فقط لألطفال وذلك في حالة كون المقاس غير مناسب للطفل.

دراجات االطفال ليست مؤهلة بشكل عام لقيادتها في الشوارع مالم تكن مجهزة ومهيأة لذلك، دراجات 
للدراجات أو استخدامها فقط في االرصفة المخصصة  حيث يمكناالطفال الصغيرة تعتبر مثل االلعاب 

 في األماكن الخاصة بالبيوت والحدائق.

ة مسموح لهم بقيادة الدراجات الى مدارسهم فقط اذا سمحت االطفال الذين يذهبون الى المدرسة االبتدائي
  لهم إدارة المدرسة بذلك.

 الحصول علىيجب على االطفال حتى سن الثانية عشرة ارتداء خوذة حماية، اذا لم يكن هناك امكانية 
  الخوذة من قبل ورشة الدراجات فيجب حينها شراء خوذة كي يرتديها الطفل اثناء قيادة دراجته

  ح اإلعطال:إصال

 أوقات الدوام الستقبال الدراجات المعطلة وتسليم الدراجات التي تم اصالحها:

  الثالثاء  من الساعة الرابعة عصرا إلى الساعة الخامسة والنصف مساءا

 االربعاء من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الساعة الثالثة عصرا

صة بمتطلبات االصالح والزمن الذي تستغرقه سيقوم فريق المتطوعون في الورشة باعداد قسيمة خا
  العملية

  الذي حصلت على الدراجة منه المكانبغض النظر عن الدراجات المحطمة إصالح ال تقبل الورشة 

هناك امكانية قام فريق الترحيب بتسليمها، يمكن فقط اصالح الدراجات التي لديها تصريح دراجة أو 
  اصالح الدراجة، لمزيد من التفاصيل انظر فقرة "تصريح الدراجات" عندللحصول على تصريح دراجة 

  أوقات الدوام القصيرة (مخصصة لعمليات الصيانة الفورية):

 الثالثاء من الساعة الخامسة والنصف مساءا إلى الساعة الثامنة مساءا

 تصريح الدراجات

و يتيح للشخص الذي سجل بياناته مع كل دراجة يتم تسليمها أول مرة يتم ايضا تقديم تصريح دراجة وه
  ان يثبت ملكيته للدراجة وان ينتفع بخدمات الصيانة المقدمة من الورشة

  تقديم تصريح دراجة لكل الدراجات المستوفية لشروط السالمةيتم يمكن أن 

  تقوم الورشة بفحص معايير السالمة الخاصة بالدراجات

  أوقات التسجيل لخدمة تصريح الدراجات:

  من الساعة الرابعة عصرا إلى الساعة الخامسة والنصف مساءا الثالثاء

  االربعاء من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الساعة الثالثة عصرا في مكتب فريق الترحيب



  2016سبتمبر  28

  

  

  

  

  

 


