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 األسئلة الشائعة حول
 Fair Fares/Access-A-Rideبرنامج 

(Arabic) 

 
 Fair Fares NYCكيف يمكنني االشتراك في برنامج . MTAالتابع لهيئة  Access-A-Rideأنا عميل في برنامج  .1

 ؟ Access-A-Rideوالحصول على خصم على رحالت 

Fair Fares NYC (FFNYC( للتحقق من أهليتك لبرنامج www.nyc.gov/fairfares انتقل إلى الرابط اإللكتروني
م رقم معرف طلب التقدم لبرنامج . والتقدم بطلب لالشتراك فيه الخاص بك كجزء من طلب  Access-A-Ride (AAR)قد ِّ

رقم معرف طلب التقدم  MTAإذا تمت الموافقة على طلب التقدم الخاص بك وأكدت هيئة . Fair Fares NYCالتقدم لبرنامج 
 .AARعلى كل رحلة من رحالت برنامج  50%بنسبة  AARالخاص بك، ستحصل على خصم من برنامج  AARلبرنامج 

كيف يمكنني االشتراك للبدء . Fair Fares NYCوأنا بالفعل مسجل في برنامج  Access-A-Rideأنا عميل في برنامج  .2
 ؟Access-A-Rideعلى رحالت  Fair Fares NYCفي استخدام خصم 

 قر علىوان www.nyc.gov/accessfairfaresقم بتسجيل الدخول إلى حسابك على الموقع اإللكتروني 
 “Update Access-A-Ride Information” ( تحديث معلوماتAccess-A-Ride .) اتبع التعليمات التي تظهر على

 لن تقبل مركبات رحالت . Ride-A-Accessعلى رحالت  Fair Fares NYCالشاشة للتقدم بطلب الحصول على خصم 
Ride-A-Access بطاقة Fair Fares NYC MetroCard يجب تحديث حسابك حتى تحصل . الخاصة بك 

  .على الخصم

 ؟Access-A-Rideعلى رحالت  Fair Fares NYCمتى سأبدأ في الحصول على خصم  .3

 بعد أن يخطرك برنامج Access-A-Rideعلى رحالت  Fair Fares NYCستبدأ في الحصول على خصم برنامج 
Fair Fares NYC  بأن طلب التقدم لبرنامجFair Fares NYC  الخاص بك قد تمت الموافقة عليه وبعد أن تقوم هيئة

MTA  بتأكيد معلوماتAccess-A-Ride قم بتسجيل الدخول مرة أخرى إلى حسابك على . الخاصة بك
www.nyc.gov/accessfairfares  للتحقق من حالة خصمRide-A-Access يرجى االنتظار حتى أسبوع . الخاصة بك

 . الخاص بك AARبعد التسجيل لبدء خصم 

 ؟Access-A-Rideالخاص بي على رحالت  Fair Fares NYCكيف يمكنني استخدام خصم  .4

ل . الخاص بك، سيتم تطبيق الخصم تلقائيًا Access-A-Rideإلى حساب  Fair Fares NYCبمجرد إضافة خصم  لن يُحص ِّ
 .منك سوى نصف األجرة Access-A-Rideسائقو 
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 الخاصة بي؟ Fair Fares NYC MetroCardماذا يحدث لبطاقة  .5

 Fair Fares NYC ، سيتم إلغاء بطاقةAccess-A-Rideعلى رحالت  Fair Fares NYCبمجرد تطبيق خصم 
MetroCard وفي تلك األثناء، يحظر عليك السماح ألي شخص آخر باستخام بطاقة . الخاصة بك، وسنطلب منك إعادتها

FFNYC MetroCard إذا كنت مؤهالً أو مسجالً في برنامج الخصم التابع لهيئة . الخاصة بك وفقًا ألحكام وشروط االستخدام
MTA  للراكبين ذوي اإلعاقة أو بطاقةAccess-A-Ride MetroCardبرنامج أو استخدام ، فيجب عليك التسجيل في ذلك ال

 .تلك البطاقة للحصول على خصم على خطوط مترو األنفاق والحافالت

 ؟Fair Fares NYCماذا يحدث إذا انتهى تسجيلي في  .6

سيعلمك اإلخطار بسبب إنهاء تسجيلك . ينتهي ألي سببسبإخطارك إذا كان تسجيلك  Fair Fares NYCسوف يقوم برنامج 
يمكنك دائًما التقدم مرة أخرى . Access-A-Rideبعد انتهاء تسجيلك، ستكون مسؤوالً عن األجرة كاملة عند استخدام . وتاريخه
 . إذا تغيرت ظروفك وكنت تلبي متطلبات األهلية مجدًدا Fair Fares NYCلبرنامج 

 ؟Access-A-Rideماذا يحدث إذا انتهى تسجيلي في  .7

 على، فيرجى إعالمنا بتسجيل الدخول إلى حسابك Access-A-Rideإذا انتهى تسجيلك في 
www.nyc.gov/accessfairfares  والنقر على”Ride Information-A-Update Access“ ( تحديث معلومات

Access-A-Ride .) ويمكنك وقتئذ طلب بطاقة متروFair Faires NYC MetroCard  جديدة، إذا لم يكن لديك خصم
للراكبين ذوي اإلعاقة، فيجب عليك  MTAإذا كنت مؤهالً أو مسجالً في برنامج الخصم التابع لهيئة . لوسيلة مواصالت أخرى

 . التسجيل في ذلك البرنامج أو استخدام تلك البطاقة للحصول على خصم على خطوط مترو األنفاق والحافالت

 ؟Fair Fares NYCالمزيد من المعلومات حول  أين يمكنني الحصول على .8

يمكنك أيًضا زيارة . 311، فيُرجى االتصال بالرقم Fair Fares NYCإذا كان لديك أي أسئلة بخصوص 
www.nyc.gov/fairfares لالطالع على معلومات أكثر.  

 ؟ إعاقة مابسبب  Fair Fares NYCماذا إن احتجُت إلى المساعدة في التقدم لبرنامج  .9

 .إعاقة ماالخاص بك أو تقديم مستنداتك بسبب  FFNYCعند الحاجة إلى المساعدة في ملء طلب  311يرجى االتصال بالرقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 .311، فيُرجى االتصال بالرقم Fair Fares NYCإذا كان لديك أي أسئلة بخصوص برنامج 
 لالطالع على المزيد من المعلومات nyc.gov/fairfaresيمكنك أيًضا زيارة 

 .Fair Fares NYCالتعرف على برنامج 
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