
 

شكراً الھتمامك بمشروع صناع الرحلة.  وفیما یلي لمحة عامة عن دور "متطوعون صناع الرحلة".  ومع رفع القیود وبدء الناس في  
العودة إلى العمل واالستفادة من وسائل النقل العام بشكل أكبر، نحتاج إلى أشخاص مثلك.  یلعب المتطوعون دوراً مھماً حقاً في  

یتم تحطیم   - المملكة المتحدة، ال سیما في األوقات الصعبة.  ویزدھر المجتمع المحلي عندما یحشد أعضاؤه لدعم بعضھم البعض 
 الحواجز، واالندماج، وتقاسم الرعایة.  نحن نحیي استعدادك لتكون واحداً من تلك التي تجعل مجتمعك أفضل. 

 برنامج متطوعي صانعي الرحالت 
 عین توصیف دور المتطو

 
التطوعي لجمع الناس معاً وبناء مجتمعات أكثر مرونة في جمیع   التطوعي" القوة الفریدة للعمل تستخدم "مسائل العمل 

 أنحاء المملكة المتحدة. نحن مؤسسة خیریة وطنیة متجذرة بعمق في المناطق المحلیة في جمیع أنحاء المملكة المتحدة.  

 یسمى "صناع  تطوعي على مستوى البالد  gramme   عململ التطوعي" بتنسیقنیابة عن وزارة النقل، تقوم "شؤون الع
 لمساعدة المسافرین في مراكز النقل مع بدء تخفیف القیود المفروضة على اإلغالق.الرحالت"،

 دور المتطوعین: 

مراكز النقل المشاركة في جمیع أنحاء   للجمھور في    والتوجیھ  وسیكون الدور الرئیسي لصناعة الرحالت ھو تقدیم الدعم
العائدین إلى العمل. ویمكن أن تشمل مراكز النقل المشاركة عملیات تبادل   المملكة المتحدة وتوفیر بیئة مرحب بھا لألشخاص

والمعدات الشخصیة،     رئیسیة أو ترام أو محطات للحافالت أو تحت األرض. وسیتم توفیر التدریب لجمیع المتطوعین،
 . HiVizترة وس

 تكون:    سوف  sالمتطوعین 

 الترحیب بالركاب إلى المحطة •
 دعم تدفق الركاب من وإلى المحطات  •
 توجیھ الركاب من خالل مسارات آمنة جدیدة محددة اجتماعیا •
 تشجیع الركاب على استخدام أغطیة الوجھ (بما یتماشى مع مشورة الحكومة)  •
 لألشخاص الذین ینتقلون عبر المحطة توفیر تعلیمات شفھیة واضحة وموجزة  •
 طمأنة الركاب واإلجابة على األسئلة  •
 دعم كامل ومصون من جانب مركز النقل واالتصال التطوعي  •
 قدمت مع معدات الوقایة الشخصیة وسترة عالیة الوضوح تفید بوضوح أنك متطوع  •
 مطمئنة من خالل تلقي التدریب والحث قبل البدء  •

 المتطوعون:  یكون لن

 أي جانب من جوانب دور الموظف تحقیق •
 من المتوقع أن تعرف معلومات الجدول الزمني  •
 طلب منھم تعریض سالمتھم للخطر  •

 المھارات والصفات: 

 القدرة على التواصل بثقة مع الركاب •
 القدرة على إظھار الحماسة والشعور بروح الدعابة •
 المرونة والمرونة •
 كن الئقاً وصحیاً  •

 
 المھتمھ؟ 

   من خالل تقدیم الدعمھذه فرصة عظیمة لك للحصول على فوائد العمل التطوعي من خالل تقدیم شيء إلى مجتمعك  
  لبدء عملیة التوظیف.، TimeCounts إنشاء حساب على نظام الجدولة الخاص بنا،  لآلخرین.
makers-journey/https://timecounts.org 

 شكًرا لك

https://timecounts.org/journey-makers

