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 األسئلة الشائعة
 

 نبذة عن البرنامج
(Arabic) 

 ؟Fair Fares NYCما ھو برنامج  .1
، والمتحدث باسم مجلس المدینة "بالسیو ديبیل "ھو برنامج تقدمھ مدینة نیویورك، وضعھ العمدة  Fair Fares NYCبرنامج 

، وأعضاء مجلس المدینة بھدف مساعدة أصحاب الدخول المنخفضة من سكان مدینة نیویورك على تدبیر "كوري جونسون"
یستطیع سكان مدینة نیویورك  Fair Fares NYCالتابعة لبرنامج  MetroCardوباستخدام بطاقة . تكالیف انتقاالتھم

 .النقل بنصف التكلفة العادیة وسائلالمؤھلون االنتقال عبر 
 

 كیف یعمل البرنامج؟ .2
 . على تذاكر المترو وأجرة الحافالت المؤھلة %50بالحصول على خصم  Fair Fares NYCیسمح لك برنامج 

 
 الخاصة التابعة لبرنامج MetroCard، فستمنحك المدینة بطاقة Fair Fares NYCإذا كنت مؤھالً لالشتراك ببرنامج 

 Fair Fares NYC (FFM) . ولن تشتمل بطاقةFFM  یجب علیك إضافة الوقت . على أي أموال مضافة إلیھاالتي ستستلمھا
 . الخاصة بك بمجرد استالمھا FFMأو القیمة إلى بطاقة 

 
، ستتم محاسبتك بنصف السعر Fair Fares NYCالخاصة بك التابعة لبرنامج  MetroCardعندما تضیف وقتًا إلى بطاقة 

 .بطاقة األسبوعیة أو الشھریة غیر المحدودةالحالي عند اختیار ال
 

وھذا یعني . عندما تضیف قیمة، سوف تضیف المبلغ الذي تختاره إلى بطاقتك وسیقوم الباب الدوار بخصم نصف األجرة الحالیة
الخاصة  FFMدوالًرا في بطاقة  40 الخاصة بك، فسیكون لدیك إجمالي مبلغ FFMدوالًرا إلى بطاقة  40أنھ إذا أضفت مبلغ 

 .بك، ولكن في كل مرة تقوم فیھا بتمریر بطاقتك، ستتم محاسبتك بنصف السعر الحالي لرحلة واحدة فقط
 

، أو بطاقة األموال النقدیة، أو بطاقة ائتمان، أو بطاقة مدین، أو في أكشاك محطات مترو األنفاق یمكنك استخدام األموال النقدیة
EBT في ماكینات الشراء  الخاصة بكMTA MetroCard  إلضافة الوقت أو القیمة إلى بطاقةFFM توجد . الخاصة بك

 .في محطات المترو المنتشرة في جمیع أنحاء المدینة MTAماكینات الشراء 
 
 
 

 من المؤھل للبرنامج؟
 

 من المؤھل للمشاركة في البرنامج؟ .3
الحالیین عمالء ال تم اختیار بعضفي ھذا الوقت، . لسكان مدینة نیویورك على عدة مراحل Fair Fares NYCیتم طرح برنامج 

أو المساعدات النقدیة للمشاركة في /و SNAPیتلقون مساعدات ممن إلدارة الخدمات االجتماعیة في مدینة نیویورك  التابعین
الذین یستوفون  NYCHAالقدامى، وسكان المحاربین ، وطالب CUNYبرنامج طالب في الخریف، سیتمكن بعض . برنامجال

 .معاییر األھلیة للبرنامج من المشاركة في البرنامج
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 للمشاركة في البرنامج؟ تقدیم طلبھل یمكنني  .4
. أثناء المرحلة الحالیة من البرنامج، ستتواصل المدینة مباشرةً مع المؤھلین لالشتراك في البرنامج من سكان مدینة نیویورك

 .2020للمشاركة في ینایر  تقدیم طلبسیتمكن سكان نیویورك المؤھلون من 
 

 كیف أعرف ما إذا كنت مؤھالً للبرنامج؟ .5
، HRAإذا كنت رئیس حالتك التابعة لـ . Fair Fares NYCإذا كنت مؤھالً لالشتراك بالبرنامج، فستستلم خطابًا من برنامج 

إذا كنت مؤھالً . لترى ما إذا كنت مؤھالً  nyc.gov/AccessHRAبر ع ACCESS HRAیمكنك أیًضا تسجیل الدخول إلى 
ستتمكن من رؤیة . ACCESS HRAلالشتراك بالبرنامج، فسترى الفتة صفراء في الجزء العلوي من الصفحة الرئیسیة لـ 

 .Fair Fares NYC ACCESS HRAحالة األھلیة لكل فرد من أفراد األسرة على صفحة 
 

أال یزال بإمكاني . MetroCardأو كبار السن في بطاقة  اإلعاقاتلخصومات ذوي  MTAإنني أشارك حالیًا في برنامج  .6
 ؟Fair Fares NYCالتأھل للمشاركة في برنامج 

إذا كنت مشارًكا أو مؤھالً للمشاركة في برامج خصومات تذاكر  Fair Fares NYCة في برنامج لست مؤھالً للمشارك. ال
MTA  یمكنك معرفة المزید عن ھذه البرامج على الرابط اإللكتروني.http://web.mta.info/nyct/fare/rfindex.htm   

 
 على أھلیتي للمشاركة في البرنامج؟ حالة الھجرة الخاصة بيھل تؤثر  .7

Fair Fares NYC عن حالتك أو یسجل أي معلومات بخصوص حالة الھجرة لن یسأل برنامج. 
 

 كیف یمكنني معرفة التغییرات في حالة األھلیة؟ .8
. الخاص بأسرتك الحالة الحالیة لكل فرد في األسرة وسیقدم السبب ألي تغییرات في الحالة ACCESS HRAسیتضمن حساب 

 .311یمكنك أیًضا االتصال بالرقم 
 
 
 

   NYCFares Fairالتابعة لبرنامج  MetroCard بطاقةالتسجیل واستالم 
 

 ؟Fair Fares NYCالتابعة لبرنامج  MetroCardإذا كنت مؤھالً للبرنامج، فكیف أحصل على بطاقة  .9
یجب على كل شخص مؤھل لـ . للتسجیل في البرنامج www.nyc.gov/fairfares عبر ACCESS HRAسجل الدخول إلى 

Fair Fares NYC تسجیل باسم ال یمكن ألحد ال. اختیار المشاركة بشكل مستقل في البرنامج والموافقة على شروط االستخدام
  .بالبریدFair Fares NYC التابعة لبرنامج  MetroCardبعد اشتراكك في البرنامج، ستتلقى بطاقة . شخص آخر

 
 ؟Fair Fares NYCبإمكاني االشتراك في  ھل ال یزال، ACCESS HRA  فيحساب لیس لدي .10

 .ACCESS HRAیحتوي خطابك على تعلیمات حول كیفیة إنشاء حساب  !نعم
 

 مشكلة في االشتراك، كیف یمكنني الحصول على المساعدة؟أواجھ  .11
، یرجى إرسال برید إلكتروني إلى ACCESS HRAإذا كنت تواجھ مشاكل تقنیة مع 

AccessHRAhelpdesk@hra.nyc.gov . للحصول على المساعدة 311خالف ذلك، اتصل بالرقم. 
 

  

http://www.nyc.gov/accesshra
http://web.mta.info/nyct/fare/rfindex.htm
http://www.nyc.gov/fairfares
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الخاصة بي التابعة لبرنامج  MetroCard، لكنني لم أحصل على بطاقة Fair Fares NYCلقد قمت بالتسجیل في برنامج  .12
Fair Fares NYC ل؟ماذا یجب أن أفع. بالبرید 

 في غضون أسبوعین إلى ثالثة  Fair Fares NYCالخاصة بك التابعة لبرنامج  MetroCardسوف تتلقى بطاقة 
  أسابیع منذ أن قمت بالتسجیل ولم تكن قد تلقیت بطاقة 3إذا كان قد مضى أكثر من . أسابیع بعد اشتراكك في البرنامج

Fair Fares NYC MetroCard  311الخاصة بك، یرجى االتصال بالرقم. 
 

 كیف یمكنني تحدیث عنواني؟ .13
 . بك لتحدیث عنوانكالخاص  ACCESS HRAبتسجیل الدخول إلى حساب  تقومیجب أن 

 
 من یمكنھ مساعدتي؟ . ، ولكنني وجدتھ مغلقًاFair Fares NYCلقد ذھبت إلى مكتب برنامج  .14

 .311الرجاء االتصال بالرقم 
 

ولكن أجد صعوبة في استخدام أجھزة Fair Fares NYCالتابعة لبرنامج  MetroCardأرغب في الحصول على بطاقة  .15
 كیف أشترك؟. الكمبیوتر والتكنولوجیا

بالخیارات  311سوف یخبرك . وإخبارھم بذلك 311أو االتصال على الرقم  Fair Fares NYCیمكنك الذھاب إلى مكتب 
 .متاحة لكاألخرى التي قد تكون 

 
 
 

  NYC FaresFairالتابعة لبرنامج  MetroCardاستخدام بطاقة 
 

 الخاصة بي؟ Fair Fares NYCالتابعة لبرنامج  MetroCardھل یمكن ألحد أفراد أسرتي أو أصدقائي استخدام بطاقة  .16
 .ألي شخصوال یمكنك إقراض البطاقة أو بیعھا . ال یجوز ذلك، فالبطاقة مخصصة الستخدامك الشخصي فقط

 
 في جمیع أنظمة المواصالت العامة؟Fair Fares NYCالتابعة لبرنامج  MetroCardھل یمكنني استخدام بطاقة  .17

. في جمیع أنواع مترو وحافالت مدینة نیویورك Fair Fares NYCالتابعة لبرنامج  MetroCardیمكنك استخدام بطاقة 
 .Metro-North، أو Long Island Railroad، أو MTA Express Busesولكن ال یمكنك استخدامھا مع حافالت 

 
 في  Fair Fares NYCالخاصة بي التابعة لبرنامج  MetroCardھل یمكنني تحمیل القیمة والوقت على بطاقة  .18

 نفس الوقت؟
في نفس  Fair Fares NYCالخاصة بك التابعة لبرنامج  MetroCardنعم، یمكنك تحمیل القیمة والوقت على بطاقة 

بمجرد . الوقت؟ سوف یستخدم صندوق األجرة بالحافالت أو الباب الدوار بمترو األنفاق رحالت الركوب غیر المحدودة أوالً 
یوًما، سیبدأ صندوق األجرة بالحافالت أو الباب الدّوار بالمترو بخصم  30أیام أو  7انتھاء فترة الركوب غیر المحدودة لمدة 

 .نت ھناك قیمة على بطاقتكنصف ثمن التذكرة إذا كا
  



 
FF-4 (A) 09/17/2019  
Rev. (E) 09/12/2019 (page 4 of 6) 
LLF   

Fair Fares New York City 
     
 
  

 )اقلب الصفحة(
 

 (تابع) Fair Fares NYCالتابعة لبرنامج  MetroCardاستخدام بطاقة 
 

 Fair Fares NYCالخاصة بي التابعة لبرنامج  MetroCardماذا یحدث لو استلمت إخطاًرا یفید بإلغاء تنشیط بطاقة  .19
 بسبب إساءة استعمال أو نشاط احتیالي؟

إن العمالء الذین یتم إلغاء تنشیط بطاقاتھم بسبب إساءة االستعمال أو االحتیال یعرضون أنفسھم إللغاء أھلیة مشاركتھم في برنامج 
Fair Fares NYC.  بعد أول حدوث لسوء االستخدام أو النشاط االحتیالي، سیتم إلغاء تنشیط بطاقةFair Fares NYC 

MetroCard تك لبرنامج الخاصة بك، وستفقد أھلیFair Fares  یوًما. بعد ثاني حدوث لسوء االستخدام أو النشاط  60لمدة
الخاصة بك، وستفقد أھلیتك بشكل دائم للمشاركة في  Fair Fares NYC MetroCardاالحتیالي، سیتم إلغاء تنشیط بطاقة 

ویجب أن تبلغ عن  Fair Fares NYCالخاصة بك التابعة لبرنامج  MetroCardأنت مسؤول عن استخدام بطاقة  البرنامج.
 . ضیاعھا أو سرقتھا مباشرةً لئال تفقد أھلیتك للمشاركة في البرنامج

 
 ضیاع أو سرقة البطاقات

 
 التي مدتھا؟ Fair Fares NYCالخاصة بي التابعة لبرنامج  MetroCardماذا أفعل في حالة سرقة أو ضیاع بطاقة  .20

فھي جزء  ،NYC Transit (NYCT)وستُرسل ھذه المعلومات إلى . سرقة البطاقةلإلبالغ عن ضیاع أو  311اتصل بالرقم 
 . بدورھا بإلغاء البطاقة NYCTوستقوم . MTAمن 

 
 .ستتلقى بطاقة جدیدة في البرید في غضون أسبوعین إلى ثالثة أسابیع بعد اإلبالغ عن فقدان البطاقة أو سرقتھا

 
 أو ضیاع بطاقتي؟كیف أطلب استرداد مبلغ مالي في حالة سرقة  .21

، ولیس MTA، التي تعد جزًءا من NYCTلإلبالغ عن فقد أو سرقة بطاقتك، یجب علیك االتصال بـ  311بعد االتصال بالرقم 
ستبدأ إجراءات رد  وھكذا لطلب استرداد مقابل بطاقتك المفقودة أو المسروقة. 511مدینة نیویورك، عن طریق االتصال بالرقم 

 . في البطاقة قیمة أي أیام متبقیة
 

المشتراة باستخدام بطاقة االئتمان أو  Fair Fares NYC یوًما فقط لبرنامج 30غیر المحدودة لمدة  MetroCards بطاقات
قبل نھایة مدة االنتقاالت غیر  NYCT ولكن یجب االتصال بـ. مؤھلة السترداد األموال ھي فقط EBT أو بطاقة المدینةالبطاقات 

  .یوًما لتكون مؤھالً السترداد األموال 30المحدودة وھي 
 
المفقودة أو المسروقة سواء  Fair Fares NYC التابعة لبرنامج MetroCard مبالغ مستردة لبطاقات NYCT تقدم ال

  .أیام غیر المحدودة أو بطاقات الدفع لكل رحلة ركوب 7البطاقات لمدة 
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 وفي حالة وجود أیام غیر مستخدمة في . حساب البطاقة وتحسب قیمة األموال التي سترد من تاریخ االتصال بھم NYCTتراجع 
في بعض الظروف، . لألیام الكاملة المتبقیة EBTأو المدین أو بطاقة  اإلئتمانإصدار رصید إلى بطاقة  NYCTالبطاقة، ستعید 

البرید بقیمة األموال المستردة على عنوانك  عن طریقشیًكا  NYCTین، فسترسل إذا كنت قد اشتریت البطاقة باستخدام بطاقة مد
من قبل عن حالتین أو أكثر  NYCTلن تتمكن من استرداد األموال إذا كنت قد أبلغت . Fair Fares NYCالمسجل في برنامج 

دوالرات من أموال االسترداد  5مة سیتم خصم رسوم إداریة بقی. خالل عام تقویمي واحد MetroCardsلسرقة أو ضیاع بطاقة 
 .في حالة معالجة مطالبة أخرى

 
 لإلبالغ  NYCTأسابیع من االتصال بـ  3-2بطاقة جدیدة عن طریق البرید اإللكتروني بعد  Fair Fares NYCسیرسل لك 

 . البطاقة التي أبلغت عنھا NYCTولن تتمكن من الحصول على بطاقة جدیدة حتى تلغي  عن فقد أو سرقة البطاقة.
 

 
 في حالة ضیاعھا أو سرقتھا؟Fair Fares NYCالتابعة لبرنامج  MetroCardكم مرة یمكنني استبدال بطاقة  .22

مرة واحدة فقط في العام التقویمي في حالة  Fair Fares NYCالتابعة لبرنامج  MetroCardیمكنك فقط استبدال بطاقة 
 .ضیاعھا أو سرقتھا

 
 Fair Faresاستخدم ھذا المخطط لمساعدتك على تذكر ما إذا كنت قادًرا على تلقي استرداد أو استبدال إذا فقدت أو ُسرقت بطاقة 

MetroCard الخاصة بك. 
 

FAIR FARES NYC- عملیة االسترداد 

 بطاقات 
FAIR FARES 

METROCARDS 
 استبدال البطاقة EBT/بطاقة دائنة /بطاقة ائتمان نقدي

أي  NYCT لن تصدر الدفع لكل رحلة
 -مرة واحدة فقط (خالل السنة التقویمیة)  استردادأي  NYCT لن تصدر استرداد

یمكنك الحصول على استبدال بإحدى 
  :طریقتین

أسابیع؛ 3-2بالبرید في غضون  ‒   
 

  أو
 في أي موقع من مواقع ‒ 

Fair Fares NYC 5 في أي وقت بعد 
 أو ضیاعھااإلبالغ عن  منأیام عمل 

  سرقتھا

 Fair Faresبطاقة
MetroCard  لمدة

 أیام 7

أي  NYCT لن تصدر
 استردادأي  NYCT لن تصدر استرداد

 Fair Faresبطاقة
MetroCard  لمدة

 یوًما 30

أي  NYCT لن تصدر
 استرداد

لحمایة الرصید  NYCTسیقوم برنامج 
(Balance Protection 

Program, BPP)  بتوفیر المبالغ
یوًما  30المستردة للبطاقات التي مدتھا 

بطاقة اإلئتمان التي تم شراؤھا باستخدام 
 .EBTأو  أو بطاقة المدین

 
 
 
 
 
 



FF-4 (A) 09/17/2019  
Rev. (E) 09/12/2019 (page 6 of 6) 
LLF   

Fair Fares New York City 
     
 
  

 

 
 

 عن العمل؟ Fair Fares NYCالتابعة لبرنامج  MetroCardماذا أفعل في حالة تلف أو توقف بطاقة 
 

 ماذا یجب أن أفعل؟. ال تعمل Fair Fares NYCالتابعة لبرنامج  MetroCardبطاقة  .23
التالفة أو التي توقفت  Fair Fares NYCالتابعة لبرنامج  MetroCardإلعادة بطاقة  Fair Fares NYCتوجھ إلى مكتب 

 .Fair Fares NYCوعندما تعید بطاقتك التالفة، فستحصل على أخرى جدیدة من برنامج . عن العمل
 

 . بمراجعة الحالة لتحدید مبلغ االسترداد، إن وجد NYCTوستقوم . وال ینبغي القیام بأي إجراء السترداد قیمة البطاقة
 

إصدار رصید  NYCT، فستعید EBTائتمان أو بطاقة إذا كنت مؤھالً السترداد قیمة البطاقة وكنت قد اشتریتھا مستخدًما بطاقة 
شیًكا عن  NYCTوإذا كنت قد اشتریت البطاقة نقدًا أو باستخدام بطاقة مدین، فسترسل . EBTإلى بطاقة االئتمان أو بطاقة 

 . Fair Fares NYCطریق البرید بقیمة األموال المستردة على عنوانك المسجل في برنامج 
 
 

 تفسارات أخرى، یرجى االتصال بـ إذا كانت لدیك أي اس
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