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  الكراسي المتحركة
WCHR 

 السير لمسافات طويلةغير القادرين على المسافرون 

 

 : الوافدون–جسر اإلركاب 

يتم ثم ومن ، الجسرالجتياز حيث يصطحبوه مترجلين ببطء بالمسافر عند باب الطائرة، موظفو العالقات العامة  يٌرحب

 . سيارة الجولف أو كرسي متحرك بحسب ما يتوفربواسطة المطار  اصطحابه عبر مرافق

  .الحركة المحدودةالركاب ذوي  يوجد مكتب هجرة مخصص لمساعدة

 

 المغادرون: –جسر اإلركاب 

بنفساااه  لي أي ةقطة اةت ار المساااافر مكتب مخصاااص لتساااجيو الوصاااول، ثم ينتقو من خالل لمساااافر تقدم المسااااعدة ل

ما ليتم ةقله  لي بوابة المغادرة باسااتخدام ساايارة الجولف أو الكرسااي المتحرك بحسااب  ،الجولف اتساايارمخصااصااة ل

 . يتوافر

 .  لي متن الطائرةيباشر الطريق بمفرده  وعادة ما ،المخصصة للبوابةسيجلس المسافر في المنطقة 

 .الحركة المحدودةالركاب ذوي  يوجد مكتب هجرة مخصص لمساعدة

 

  الوافدون:-ُسلَّم الطائرة 

بعد مغادرة جميع المسااااافرين انخرين ) رافعة عاليةبواسااااطة  المسااااافر  ةزال/ بمساااااعدةيقوم موظفو الخدمات العامة 

 . بمفرده وعادة ما يسلك طريق الخروج  لي محطة اإلةزال بالحافلة،ثم يتم ةقله  ،من الطائرة( رةئللطا

  .الحركة المحدودةالركاب ذوي  يوجد مكتب هجرة مخصص لمساعدة

 

  المغادرون:-ُسلَّم الطائرة 

 من موقعحيث يتم ةقله  ،(االحتياجات الخاصةانشخاص ذوي ) مغادرةالمخصص لتسجيو مكتب ال  ليالمسافر  يصو

 . طريق بمفرده  لي مقعده في الطائرةال سلك، ثم يرافعة عالية لي الطائرة بواسطة االةت ار 

 .الحركة المحدودةالركاب ذوي  يوجد مكتب هجرة مخصص لمساعدة

 

 

 

  



WCHS 
 الدرجللمسافرين الذين ال يتمكنون من صعود كرس متحرك  

 : الوافدون–جسر اإلركاب 

الجتياز الجسر سواء  اصطحابه، ومن ثم تجهيز الكرسي المتحرك الستخدامهبالمسافر عند باب الطائرة ويتم الترحيب 

 . أو سيًرا علي انقدام، استنادًا الحتياجات المسافر بالكراسي المتحركة

 . وبحسب ما يتوافر  ذا لزم انمربواسطة سيارة الجولف أو كرسي متحرك  يتم اصطحابه عبر مرافق المطارومن ثم 

 .الركاب ذوي الحركة المحدودة يوجد مكتب هجرة مخصص لمساعدة

 

 المغادرون: –جسر اإلركاب 

ةقطة )أو ( االحتياجات الخاصاااةي ولألشاااخاص ذ) مغادرةالمساااافر من المكتب المخصاااص لتساااجيو يتم اصاااطحاب 

 . بوابة المغادرة حتيكرسي متحرك أو سيارة جولف  بواسطة( االلتقاء

 . طريق بمفرده  لي مقعده في الطائرةال سلكثم يلبوابة عند ايجلس المسافر في المنطقة المخصصة 

 .الركاب ذوي الحركة المحدودة يوجد مكتب هجرة مخصص لمساعدة

 

  الوافدون:-ُسلَّم الطائرة 

مغادرة جميع المسااافرين بعد ) من الطائرة المسااافر بواسااطة رافعة عالية  ةزال/ بمساااعدةيقوم موظفو الخدمات العامة 

 . ت لي مكان وصول الحافال في سيارة ، ثم يتم ةقله(انخرين للطائرة

 

( تراةزيتمحطة ال)عبر المطار  ويصااطحبوةه يرحب موظفو العالقات العامة بالمسااافر ت،مكان وصااول الحافال عندو
 . ما يتوافرجولف  ذا لزم انمر وبحسب ال ةأو سيار ةسي متحركاكر بواسطة

 .الركاب ذوي الحركة المحدودة مكتب هجرة مخصص لمساعدة يوجد

 

  المغادرون:-ُسلَّم الطائرة 

سجيو  سيتم  حضار  ، حيث يتم ةقله(االحتياجات الخاصةانشخاص ذوي ) مغادرةالمسافر عند المكتب المخصص لت
 . طريق بمفرده  لي مقعده في الطائرةال سلكثم ي لي الطائرة بواسطة رافعة عالية، 

 .الركاب ذوي الحركة المحدودة يوجد مكتب هجرة مخصص لمساعدة

WCHC 

 غير القادرين على الحركة بشكل تامن يمسافركرسي متحرك لل

 الوافدون: –جسر اإلركاب 

 . خارج الطائرة ةقلهمويتم بعد ةزول جميع المسافرين من الطائرة، )المسافر  باصطحاب موظفو العالقات العامة سيقوم

تاااعت الفتة   وموظف سااااعدوي( التساااليم علي متن الطائرة)وعادة ما يتم تساااليم الكرساااي المتحرك عند البوابة طالما وف

 . ملجلوس في الكرسي المتحرك الخاص بهعلي ا ينعالقات العامة المسافرال



 . المتحرك حتي الوصول  لي مكان الخروج هيكرس علي استخدامالعالقات العامة بمساعدة المسافر  ويقوم موظف

 المحطاتمن لكي يتم ةقله  بالمسااااافرعلي الكرسااااي المتحرك الخاص ( الطائرة التسااااليم علي متن)يتعين وتااااع الفتة 

 . باب الطائرة حتيالخارجية 

 

 : المغادرون–جسر اإلركاب 

مع كرسيه ، (PRM الحركة المحدودةانشخاص ذوي ) مغادرةالمكتب المخصص لتسجيو   ليالمسافر  يتم اصطحاب

اسااااتنادًى  لي ما  ذا كان المسااااافر قد قام بتسااااجيو الكرسااااي المتحرك  بالمطارالمتحرك أو الكرسااااي المتحرك الخاص 

 . الخاص به أو مدى توافر كراسي متحركة بالمطار

 . بالطائرة معدهان حتي مقياصطحاب المسافريقوم موظفو العالقات العامة ب

 

  الوافدون:-الطائرة ُسلَّم 

وكرسااااي متحرك خاص  بواسااااطة رافعة عاليةالعالقات العامة بمساااااعدة المسااااافر للخروج من الطائرة  ويقوم موظف

  لي مكانويتم اصاااطحابه  ،(مغادرة جميع المساااافرين انخرين للطائرة )بعدبالمطار أو الكرساااي المتحرك الخاص به 

 . حتي خروجه من المطاروصول الحافالت 

الخارجية ليتم  المحطاتمن  بالمسااافر سااي المتحرك الخاصاعلي الكر( التسااليم علي متن الطائرة) يتعين وتااع الفتة

 . باب الطائرة عند التسليم

 

  المغادرون:-ُسلَّم الطائرة 

مع كرساايه المتحرك أو ( PRMالحركة المحدودة انشااخاص ذوي )مغادرة تسااجيو مكتب  لي المسااافر  يتم اصااطحاب

استنادًى  لي ما  ذا كان المسافر قد قام بتسجيو الكرسي المتحرك الخاص به  بالمطارالكرسي المتحرك الخاص بالمطار 

 . أو مدى توافر كراسي متحركة بالمطار

 . موظفي العالقات العامة حتي مقعده بالطائرة بواسطةيتم اصطحاب المسافر 

 

 


