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 شروط االستخدام

في وحطة مداامات  في خاانخا، ياب علي  أاالً فامءة شااط مالتسخدام  مدختدية امدوامفقة عليهت. يخ  فبال تسخدام  وامف  مداامات  دان  ااماخ  ال
أحا وتسخداوي وحطة  نا "( دطلب  دخالمدينةأاالً. اعنا فبال واينة خاانخا )" يو  يأخمألاداية داعلى أتستس  –وقاوي مدطلبت  عنا أال فاا  ده  
 مخفتفية مالتسخدام  عقامً ولزوتً.مداامات ، يصبح طلب  اشااط 
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، مداتسا  امدخنتدي ، اعلى 441  إدى مدواينة افق وت ها اماا في فتنا  بلاية خاانخا، مدفصل ااماتأفا بأنني وطتدب بافع اتسا  وحطة مد
وامف  . خشول خل  مداتسا  على اتس  مدختسايل ااتس   station.-www.toronto.ca/cycling/bicycleمدوافع مالدنخااني دوحطة مداامات 

 اآب  اتس  و. يعخبا اتس  مدختسايل اتسوتً إامايتً اياب أ  أافع هذم مداتس  أال واة أتسال التسخدام  وحطة مداامات . إ  و  شأت مدااما
إدى بانتوج مدوامف  مدذي مدخاخه. يخ  حاز متسخنتامً أشها  4يا  امحا أا شها امحا أا  1مداامات  أ  خخيح دي ان  ااماخي في مدوحطة دواة 

ى ي مدادال إد، يونننوامف في حتل فو  بتدخيتا بانتوج مدافع امد(. وامف عاا وحااا و  وامف  مداامات  دبانتوج مدان  ديا  امحا )مدافع امد
نتفة مداتسا  في أال يا  و  واة  فعاأ أ مدوحطة ديا  امحا افقط أثنتء تستعت  عول مدواظفي ، اد  ينا  وطلابتً وني افع اتس  مدختسايل. ياب 

مات  حطة مداامدااماة أا أي و  اتسا  و ان بطتفخي مالدنخاانية دلادال أا اتس  مدختسايل، اتسا  بانتوج  خحايلمدعقا أا فبل ذد . ال يحق دي 
  ، انذد  ال يوننني مدخنتزل عنهت دطا  ثتدث.مألداى

 

فعهت د  خخغيا دالل واة مدعقا الخغييا بنتء على خقايا مدواينة مدوطلق. اغ  ذد ، إ  مداتسا  مدخي ياب دفا خدضع اتسا  وحطة مداامات  
 مدافعت  مدااياة أا افعت  مدخاايا.مدوحااة. إ  أي زيتاة أا نقصت  في اتسا  مالتسخدام  يخ  خطبيقهت على 

 

مل بطتفة ع اتس  متسخبافعلي اخاخب ، يااماخيهت عنا منخهتء صالحية بانتوج ان    بإعتاخخخدا فقا  بطتفة مدادال مالدنخاانية أا تساف  أا د  
يخ   مدخي بل أي وعام  وحطة مداامات ة أا اتس  مألضاما إدى مدواينة وقتبطتفإعتاة مدغاموة خأديا ع اتس  فاأ  أمدادال إدى مدواينة. ياب 

تستعة  48بحتدة خل  ا/أا مختستخ. في حتل خان  ااماخي وانانة في وحطة مداامات  دواة خزيا ع  نتن  هت أا خأديا إعتاخهت ا/أا أي ضمتسخقام
الل امدخي ياب افعهت د ،خل  مداتسا وخامصلة )ال خشول أيت  مدتسب  امألحا امدعطال  مداتسوية( تسأافع اتس  مداف  مإلضتفي إدى مدواينة. نتفة 

اعلى مدوافع مالدنخااني دوحطة مداامات . أامفق على افع أي اتسا   ،، مداتسا  امدخنتدي 441امااة في فتنا  بلاية خاانخا، مدفصل ياوتً،  30
 مداامات . امف وغيا وتسااة وخعلقة بوحطة مداامات  فبل أ  خصاا دي مدواينة بطتفة مدادال مإلدنخاانية أا إاامء خاايا دبانتوج 
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بخدزي  مألطعوة أا مدواما مدقتبلة دلخل  أا مدواما مددطاة في أي اف  تسأتسخدا  وحطة مداامات  حصايتً ألغامض ان  مدااماة. د  أفا  
علب مدبدتخ اذد  في وحطة مداامات . دا نتن  أي حقتئب وثبخة على ااماخي، ياب أ  أخأنا ا  مدزياعبام  بوت في ذد   ،امدقتبلة دالشخعتل

 اأ  خقا  مدواينة بفحصهت ألي تسبب و  مألتسبتب. فتاغةو  أنهت 

 

 وحطة امفقعلى إدطتا مدواينة وبتشاة ع  أي صعابة في ادال مدوحطة أا خشغيل حوتال  مدااماة أا ع  أي ضاا فا يلحق بو أامفق
 مداامات .
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 أامفق على أ  بانتوج ان  ااماخي يباأ اينخهي في مدخامايخ مدوحااة في إيصتل مدعويل مددتص بي.

 

خاف  ، فإ  مدواينة تسمنخهتء صالحية واة مدبانتوج مددتص بي أا فبل ذد  خدافا  مدااماة إدى مدواينة بختايدا د  أف  بافع اتس  دبانتوج اايا 
 .بطتفخي مالدنخاانية دلادال إدى أ  أشخاي بانتوج اايا دوحطة مداامات ، باموج وحطة مداامات  وخافاة على أتستس مألاداية دو  ادل أاالً 

 

بتسبب أا باا  تسبب ااا  إشعتا وتسبق. دا خ  إدغتء هذه مالخفتفية فبل نهتية واة تسامء نت   ،إدغتء هذه مالخفتفيةيااز دي أا دلواينة في أي اف  
 ل أا و  اتس  بانتوج افا  مداامات .ايمداتسا  مدخي افعخهت، د  أتسخاا أي وبلغ و  اتس  مدختس

 
 ياوتً. 30نتفة ووخلنت  وحطة مداامات  إدى وحطة مداامات  اذد  دالل  أ  أعياياب  ،أا و  فبل مدواينة يدا خ  إدغتء هذه مالخفتفية و  فبل

 
تستعة وخامصلة،  48تستعة وخختدية. دا خان  مدااماة وانانة دواة أطال و   48د  أاع مدااماة وانانة في وحطة مداامات  دواة أطال و  

 ة في وحطة مداامات .أامفق على افع اتس  إضتفي اأامفق على محخوتل إدغتء بانتواي دان  مدااما
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انل و  مدواظفي ، مدواياي ، مدواامء، مدوتسؤادي  مدوعيني  امدونخدبي  امدانالء امدوخطاعي  دايه  أامفق على إعفتء مدواينة اأي والس دلواينة 
و  أي وتسؤادية ع  أي ضاا أا إصتبة خلحق بي أا بأي شدص أا ووخلنت  نتاوة ع  مإلهوتل، مدخيتا مدوعام  ا/أا مدخصليح ا/أا خدزي  

ااماخي امدخااس مدوخعلقة بتدااماة اذد  في وحطة مداامات  بوت في ذد  أي أضاما أا إصتبت ، تسامء نتن  وبتشاة أا دتصة أا غيا وبتشاة 
انل و  مدواظفي ، مدواياي ، اأي والس دلواينة تاوة ع  أا وخعلقة بتتسخداموي دوحطة مداامات . نوت أامفق على إعفتء مدواينة أا طتائة، ن

و  أي وتسؤادية ع  تسافة أا فقام  أا إزمدة أي ووخلنت  ودزنة في وحطة مدواامء، مدوتسؤادي  مدوعيني  امدونخدبي  امدانالء امدوخطاعي  دايه  
 مداامات .

 

ي  بنوت أنني أامفق على مدخعايض اإبامء ذوة مدواينة اأي والس دلواينة انل و  مدواظفي ، مدواياي ، مدواامء، مدوتسؤادي  مدوعيني  امدونخد
 ،انل و  مدواظفي ، مدواياي ، مدواامءامدانالء امدوخطاعي  دايه  و  أي وطتدبت  و  فبل طا  ثتدث فا خخنباهت مدواينة اأي والس دلواينة 

 نتاوة خل  مدوطتدبت  أا وخعلقة بتتسخداموي دوحطة مداامات .مدوتسؤادي  مدوعيني  امدونخدبي  امدانالء امدوخطاعي  دايه  

 
ياوتً وقتبل ثو  مدخازئة  30لعنتية بوعام  وحطة مداامات  اأخحول اويع مدخنتدي  مدوتسخحقة مدتساما دالل لى عتخقي دمدوتسؤادية عخقع نل 

 بهت ضاا )وت عام مدخل  امدبلى مدعتايي ( أا أي وعام  خ  متسخقامضهت اد  خخ  إعتاخهت. دلوعام  مدخي دحق

. 

 

 
 

http://www.toronto.ca/cycling/bicycle-station.

