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 اکثر پوچھے گئے سواالت
 

 پروگرام کے بارے میں
(Urdu) 

1. Fair Fares NYC کیا ہے؟ 
Fair Fares NYC  سٹی کا ایک پروگرام ہے جو میئرBill de Blasio سٹی کونسل کے اسپیکر کوری جانسن ،

(Corey Johnson اور سٹی کونسل کے ممبران نے کم آمدنی والے نیو یارک کے باشندوں کی نقل و حمل کے )
کا استعمال کرکے، نیویارک  Fair Fares NYC MetroCardاخراجات کا نظم کرنے میں ان کی مدد کے لیے بنایا ہے۔ 

 سٹی کے اہل باشندے مستقل الگت کے آدھے میں سواری کرسکتے ہیں۔
 

 پروگرام کس طرح کام کرتا ہے؟ .2
Fair Fares NYC  کی اجازت دیتا ہے۔  پاس خریدنے یدن واال المحدود سفر 30دن یا  7پر کی رعایت  50%آپ کو 

 
دے  Fair Fares NYC MetroCard (FFM)سٹی آپ کو خصوصی  تو کے لیے اہل ہیں Fair Fares NYCاگر آپ 

موصول ہوگا اس میں کوئی رقم نہیں ہوگی۔ موصول ہونے کے بعد آپ کو Fair Fares MetroCard گا۔ آپ کو جو 
 شامل کرنا ہوگا۔  رقممیں  Fair FaresMetroCardاپنے 

 
آپ سے المحدود ہفتہ واری یا مہینے  ،میں وقت شامل کرتے ہیں تو Fair Fares NYC MetroCardجب آپ اپنے 

 والے اختیار کے لیے موجودہ قیمت سے نصف وصول کیا جائے گا۔
 

رقم شامل کریں گے اور ٹرنسٹائل موجودہ کرایے کے  کردہقدر شامل کرنے پر، آپ اپنے کارڈ میں اپنے ذریعہ منتخب 
ڈالر شامل کرتے ہیں تو آپ کے  $40.00میں  FFMنصف کی کٹوتی کرے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ، اگر آپ اپنے 

FFM  ہوگا، لیکن ہر بار آپ کے کارڈ سوائپ کرنے پر آپ سے واحد سواری کے لیے موجودہ کرایہ  $40.00میں پورا
 ول کیا جائے گا۔کا صرف نصف وص

 
وینڈنگ  MTA MetroCardنقد اور سب وے اسٹیشن بوتھس پر  میں وقت یا قدر شامل کرنے کے لیے FFMاپنے  آپ

کی وینڈنگ مشینیں پورے سٹی کے  MTAکارڈ استعمال کرسکتے ہیں۔  EBT، ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ یا اپنا پرنقدمشینوں 
 سب وے اسٹیشنوں پر موجود ہیں۔

 
 
 

 اہل ہے؟کون 
 

 شرکت کرنے کا اہل کون ہے؟ .3
Fair Fares NYC  اس وقت، کو نیویارک سٹی کے باشندوں کے لیے متعدد مراحل میں پیش کیا جارہا ہے۔SNAP 

 NYC Department of Social)محکمہ برائے سماجی خدمات NYCیا نقد اعانت موصول کرنے والے /اور
Services) رنے کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ موسم خزاں میں، کے بعض موجودہ کالئنٹس کو شرکت کCUNY  کے

کے باشندے شرکت کرنے کے  NYCHAبعض طلبہ، سابق طلبہ اور پروگرام کی اہلیت کے معیار پر پورا اترنے والے 
 اہل ہوں گے۔
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 کیا میں پروگرام میں شرکت کے لیے درخواست دے سکتا ہوں؟ .4
کے اہل باشندے  یارک یو۔ نیکرے گ یاکے اہل باشندوں سے رابطہ ک یارک یوہذا ن یسٹ یںکے موجودہ مرحلے م پروگرام

  گے۔ یںسے درخواست دے سک 2020 یجنور یےشرکت کرنے کے ل
 

 میں کیسے پتہ کروں کہ آیا میں اہل ہوں؟ .5
کے کیس  HRAکی جانب سے ایک خط موصول ہوگا۔ اگر آپ اپنے  Fair Fares NYCاگر آپ اہل ہیں تو آپ کو 

ن میں الگ ا ACCESS HRAپر  nyc.gov/AccessHRAہیں تو یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا آپ اہل ہیں آپ سربراہ 
ہوم پیج کے اوپری حصہ میں ایک پیال بینر دکھائی دے گا۔ آپ  ACCESS HRAہیں۔ اگر آپ اہل ہیں تو آپ کو  کرسکتے

Fair Fares NYC ACCESS HRA  صفحہ پر گھرانے کے ہر ایک ممبران کے لیے اہلیت کی صورتحال کو دیکھ
 سکیں گے۔

 
کی معذوری یا بزرگوں کے لیے رعایتی میٹرو کارڈ پروگرام میں شرکت کر رہا ہوں۔ کیا میں اب بھی  MTAمیں فی الحال  .6

Fair Fares NYC کے لیے اہل ہوں؟ 
کے رعایتی کرایہ والے پروگراموں میں شرکت کر رہے ہیں یا ان میں شرکت کرنے کے اہل ہیں تو  MTAنہیں۔ اگر آپ 

ہیں۔ آپ ان پروگراموں کے بارے میں  کے لیے اہل نہیں Fair Fares NYCآپ 
http://web.mta.info/nyct/fare/rfindex.htm  سکتے ہیں۔ معلومات حاصل کر پر 

 
 کیا میرے ترک وطن کی حیثیت پروگرام میں شرکت کرنے کی میری اہلیت کو متاثر کرتی ہے؟ .7

Fair Fares NYC  آپ کے ترک وطن کی حیثیت یا ترک وطن کی حیثیت کے سلسلے میں کسی معلومات کا ریکارڈ
 طلب نہیں کرے گا۔

 
 میں اپنی اہلیت کی صورتحال میں تبدیلیوں کے بارے میں کیسے پتہ کرسکتا ہوں؟ .8

اکاؤنٹ میں گھرانے کے سبھی لوگوں کی موجودہ صورتحال موجود ہوگی اور  ACCESS HRAآپ کے گھرانے کے 
 پر بھی کال کرسکتے ہیں۔ 311صورتحال میں کسی بھی تبدیلیوں کے لیے وجہ دی ہوگی۔ آپ 

 
 
 

 کو مندرج اور موصول کرنا MetroCard Fair Fares NYCآپ کے 
 

 کیسے حاصل کرسکتا ہوں؟ Fair FaresNYC MetroCardمیں اپنا  تو اگر میں اہل ہوں .9
میں الگ ان کریں۔ صرف آپ اگر  ACCESS HRAپر  www.nyc.gov/fairfaresپروگرام میں مندرج ہونے کے لیے 

ہر ایک اہل فرد کو آزادانہ طور پر  مہربانی کرکے انہیں آپ کے لیے الگ ان کرنے کو کہیں۔ تو آپ وہ فرد نہیں ہیں
کوئی بھی فرد کسی اور کی جانب  پروگرام میں شرکت کرنے کا انتخاب کرنا اور استعمال کی شرائط سے متفق ہونا چاہئے۔

 Fair Fares NYCو بذریعہ ڈاک پروگرام میں آپ کے منتخب ہوجانے کے بعد، آپ ک سے مندرج نہیں ہوسکتا۔
MetroCard موصول ہوگا۔  

 
 کے لیے سائن اپ کرسکتا ہوں؟ Fair Fares NYCاکاؤنٹ نہیں ہے، کیا میں اب بھی  ACCESS HRAمیرے پاس  .10

 کرنے کے طریقہ کے بارے میں ہدایات شامل ہیں۔ بنانےاکاؤنٹ  ACCESS HRAآپ کے خط میں  ہاں!
 

 پریشانی ہورہی ہے، میں کس طرح مدد حاصل کرسکتا ہوں؟مجھے سائن ان کرنے میں  .11
مہربانی کرکے  تو ہیں درپیش تکنیکی مسائلکے ساتھ  ACCESS HRAاگر آپ کو 

AccessHRAhelpdesk@hra.nyc.gov  ریں۔پر کال ک 311ای میل بھیجیں۔ بصورت دیگر، تعاون کے لیے پر 
 

  

file://///Storagemtc01/ODRA/ODRA/Planning/Fair%20Fares/Phase%20II/nyc.gov/accesshra
file://///Storagemtc01/ODRA/ODRA/Planning/Fair%20Fares/Phase%20II/nyc.gov/accesshra
http://web.mta.info/nyct/fare/rfindex.htm
http://web.mta.info/nyct/fare/rfindex.htm
http://www.nyc.gov/fairfares
http://www.nyc.gov/fairfares
mailto:AccessHRAhelpdesk@hra.nyc.gov
mailto:AccessHRAhelpdesk@hra.nyc.gov
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 Fair Fares NYCکے لیے سائن اپ کیا ہے، لیکن ڈاک کے ذریعہ مجھے میرا  Fair Fares NYCمیں نے  .12
MetroCard کارڈ نہیں مال ہے۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ 

کارڈ حاصل  Fair Fares NYC MetroCardہفتوں کے اندر آپ کو اپنا  3-2پروگرام میں آپ کے سائن اپ کرنے کے 
 Fair Fares NYC MetroCardہفتے سے زیادہ ہوگیا ہے اور آپ کو اپنا  3ہوگا۔ اگر آپ کو سائن اپ کیے ہوئے 

 پر کال کریں۔ 311موصول نہیں ہوا ہے تو، مہربانی کرکے 
 

 میں اپنا پتہ کیسے اپ ڈیٹ کروں؟ .13
اکاؤنٹ میں الگ ان کرنا اور اپنے پتہ کو اپ ڈیٹ کرنا چاہئے۔ اگر آپ کے  ACCESS HRAکو اپنے  کے سربراہکیس 

 Supplemental Nutrition Assistance)اعانت پروگرام تغذیاتی یا تکمالتی  (Cash Assistance)نقد اعانت 
Program) پر کال کریں۔  311مہربانی کرکے  تو کا کیس مزید فعال نہیں ہے 

 
 ایک مقام پر گیا لیکن دفتر بند تھا۔ کون میری مدد کرسکتا ہے؟ کے  Fair Fares NYCمیں  .14

 پر کال کریں۔ 311براہ کرم 
 

اور ٹیکنالوجی کے ساتھ دقت پیش آرہی ہے۔ کمپیوٹر چاہئے لیکن مجھے  Fair Fares NYC MetroCardمجھے  .15
 میں سائن اپ کیسے کروں؟

کہ آپ  یآپ کو بتائے گ 311۔ یںبتا سکتے ہ یںپر کال کر کے انہ 311 یا یںجا سکتے ہ یںدفتر م Fair Fares NYC آپ
 ۔یںہوسکتے ہ یابدست یاراتاخت یگرکون سے د یےکے ل

 
 
 

 کو استعمال کرنا MetroCard Fair Fares NYCاپنے 
 

 استعمال کرسکتا ہے؟ Fair Fares NYC MetroCardیا دوست  کا فرد خاندان ےمیرکیا  .16
کے ذاتی استعمال کے لیے ہے۔ آپ یہ کارڈ کسی کو مستعار نہیں دے سکتے یا کسی سے یہ کارڈ نہیں۔ کارڈ صرف آپ 

 فروخت نہیں کر سکتے۔
 

 کارڈ کو استعمال کرسکتا ہوں؟ Fair Fares NYC MetroCardکیا میں عوامی نقل و حمل کے نظام میں اپنے  .17
ایکسپریس  MTAکو استعمال کرسکتے ہیں۔ آپ اسے  NYC MetroCardآپ نیویارک سٹی سب ویز اور بسوں میں اپنے 

( Metro-North( یا میٹرو نارتھ )Long Island Railroad(، النگ آئلینڈ ریل روڈ )MTA Express Busesبسوں )
 پر استعمال نہیں کر سکتے۔

 
 میں ایک ہی وقت میں قدر اور وقت لوڈ کرسکتا ہوں؟ Fair Fares NYC MetroCardکیا میں اپنے  .18

 میں ایک ہی وقت میں قدر اور وقت لوڈ کرسکتے ہیں۔ بس کے فیئر  Fair Fares NYC MetroCardہاں، آپ اپنے 
دن والے المحدود سفر کی  30دن یا  7۔ یں گےباکس یا سب وے کے ٹرنسٹائل سب سے پہلے المحدود سفر کو استعمال کر

وضع باکس یا سب وے ٹرنسٹائل نصف کرایہ  ختم ہونے پر، اگر آپ کے کارڈ میں قدر موجود ہے تو، بس کا فیئرمدت 
 ۔کریں گے
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 (ی)جار کو استعمال کرنا Fair Fares NYC MetroCardاپنے 

 
غلط استعمال یا فریب کارانہ سرگرمی کی وجہ  Fair Fares NYC MetroCardاگر مجھے نوٹس ملتا ہے کہ میرا  .19

 سے غیرفعال ہوگیا ہے تو کیا ہوگا؟
کی اہلیت  Fair Fares NYCایسے کالئنٹس جن کے کارڈز غلط استعمال یا فریب کی وجہ سے غیرفعال ہوگئے ہیں وہ 

 Fair Fares NYCکے پہلے وقوعے کے بعد آپ کا  یسرگرم یبپرفر یاغلط استعمال  سے محروم ہوسکتے ہیں۔
MetroCard دنوں تک  60فعال ہو جائے گا اور آپ  یرغFair Fares یںسے محروم ہو جائ یتاہل یےپروگرام کے ل 

 Fair Fares NYC MetroCardکے دوسرے وقوعے کے بعد آپ کا  یسرگرم یبپرفر یاگے۔ غلط استعمال 
 جائے گا۔ یاشرکت سے مستقل طور پر نا اہل قرار دے د یںفعال ہو جائے گا اور آپ کو پروگرام م یرغ
کے استعمال کے لیے ذمہ دار ہیں اور اہلیت سے محروم ہونے سے بچنے کے  Fair Fares NYC MetroCardآپ 

  کارڈ کی فوری طور پر رپورٹ کرنی چاہئے۔مسروقہ لیے آپ کو گم شدہ یا 
 

 گمشدہ یا مسروقہ کارڈز
 

 گم یا چوری ہوگیا ہے تو میں کیا کروں؟ Fair Fares NYC MetroCardاگر میرا  .20
( NYC Transit, NYCTٹرانزٹ ) NYCپر کال کریں۔ یہ معلومات  311کارڈ کی گمشدگی یا چوری کی رپورٹ کرنے کے لیے 

  اس کارڈ کو منسوخ کر دے گا۔ NYCTکا ایک حصہ ہے۔  MTAکو بھیجی جاتی ہے جو 
 

ہفتوں کے اندر نیا کارڈ  3-2آپ کے کارڈ کے گم ہونے یا چوری ہونے کی رپورٹ کرنے کے بعد ڈاک کے ذریعہ 
 موصول ہوجائے گا۔

 
 اگر میرا کارڈ گم یا چوری ہو جاتا ہے تو میں ریفنڈ کی درخواست کیسے کروں؟ .21

مسروقہ  یاپر آپ کے کال کرنے کے بعد، آپ پر گمشدہ  311 یےرپورٹ کرنے کے ل یک یچور یا یگمشدگ یاپنے کارڈ ک
 یںکا نہ یارک یوآف ن یسے، جو سٹ NYCTپر کال کر کے  511 یےدرخواست کرنے کے ل یک یفنڈکارڈ کے عوض ر

یہ کارڈ میں باقی بچے کسی دن کے مدنظر ریفنڈ کی کارروائی شروع کرے کا حصہ ہے، رابطہ کرنا الزم ہے۔ MTAبلکہ 
  گا۔

 
 Fair Fares NYC MetroCards دن والے المحدود 30ہوئے  یدےخر یعہکارڈ کے ذر EBT یا یڈٹ،کر یبٹ،ڈ صرف

 مدت ختم ہونے سے پہلے یدن کے ال محدود سفر ک 30آپ پر  یےکا اہل قرار پانے کے ل یفنڈ۔۔ ریںاہل ہ یےکے ل یفنڈر
NYCT کو کال کرنا الزم ہے۔  

 
NYCT  بہ لحاظ سفر والے یگیادائ یادن کے المحدود  7مسروقہ  یاگمشدہ Fair Fares NYC MetroCards  کے

  کرتا ہے۔ یںنہفراہم  یفنڈر
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 (ی)جار گمشدہ یا مسروقہ کارڈز
 

NYCT کا حساب کرتا ہے۔ اگر  یفنڈسے ر یختار یآپ کے آنے ک یںہے اور ان کے رابطہ م یتاکارڈ اکاؤنٹ کا جائزہ ل
 یےدنوں کے ل یکارڈ پر پورے باق EBT یا یبٹڈ یڈٹ،آپ کے کر NYCTاستعمال شدہ دن بچا ہے، تو  یرکارڈ پر غ

رقم  یک یفنڈر NYCTہے، تو  یک یگیکے ساتھ ادائ رڈکا یبٹاگر آپ نے ڈ یں،کرے گا۔ کچھ حاالت م یجار یکب یڈٹکر
پروگرام کے پاس آپ کا ہے۔ اگر آپ  Fair Fares NYCگا جو کہ  یجےڈاک آپ کے اس پتے پر بھ یعہبذر یکچ یککا ا

 یںزائد رپورٹ یا یکا یک MetroCardsمسروقہ  یاکے پاس گمشدہ  NYCTسال کے اندر  یمیتقو یکنے اس سے پہلے ا
کے  یسف یجانے پر انتظام یےک یہوں گے۔ دوسرے دعوے پر کارروائ یںپانے کے اہل نہ یفنڈتو آپ ر ہیں یدرج کرائ
 ۔یجائے گ یکاٹ ل یسف یک 5بطور $

 
Fair Fares NYC  یےرپورٹ کرنے کے ل یمسروقہ کارڈ ک یاگمشدہ NYCT  3-2سے آّپ کے رابطہ کرنے کے 

 NYCT تک جب سکتے ہو نہیں اہل کے پانے کارڈ نیا تک تب آپ گا۔ یجےکارڈ ڈاکر سے بھ یان یکہفتے بعد آپ کو ا
  دے۔ کر نہ منسوخ کو کارڈ کردہ رپورٹ

 
 کو تبدیل کرسکتا ہوں؟ Fair Fares NYC MetroCardمسروقہ یا شدہ میں کتنی مرتبہ گم  .22

 سال ایک مرتبہ ہی تبدیل کرسکتے ہیں۔ تقویمیکو فی  Fair Fares NYC MetroCardمسروقہ یا شدہ ہم آپ کے گم 
 

ہو جاتا ہے  یچور یاگم  Fair Fares MetroCard کہ اگر آپ کا یںچارٹ استعمال کر یہ یےمدد کے ل یاپن یںرکھنے م یاد یہ
 ۔یںمتبادل موصول کرنے کے اہل ہ یا یفنڈآپ ر یاتو آ

 

FAIR FARES NYC- ریفنڈ کی کارروائی 

FAIR FARES 
METROCARD  

 کارڈ کا بدل EBTکریڈٹ/ڈیبٹ/ نقد

ادائیگی بہ لحاظ 
 سفر

NYCT یجار یفنڈر 
 کرے گا یںنہ

NYCT کرے گا یںنہ یجار یفنڈر 

سال کے اندر(  یمیبار )تقو یکصرف ا

سے بدل  یقےطر یکسے ا یںم 2آپ  –

  :یںحاصل کر سکتے ہ

  یں؛ڈاک م یںہفتوں م 2-3 ‒

  یا

 ‒Fair Fares NYC  کی کسی بھی
سائٹ پر اس کی گمشدگی یا چوری کی 

 5رپورٹ آپ کے کرنے کی تاریخ سے 
 کاروباری دنوں کے اندر کبھی بھی

 دن کا 7
Fair Fares 
MetroCard 

NYCT یجار یفنڈر 
 کرے گا یںنہ

NYCT کرے گا یںنہ یجار یفنڈر 

 دن کا 30
Fair Fares 
MetroCard 

NYCT یجار یفنڈر 
 کرے گا یںنہ

NYCT  کا بیلنس پروٹیکشن پروگرام
(Balance Protection 

Program, BPP کریڈٹ، ڈیبٹ یا )
EBT  دن  30سے خریدے ہوئے

 کے لیے ریفنڈ FFMsکے 

 فراہم کرے گا

 

 
 
 
 
 

( یںصفحہ پلٹ ) 
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 میٹر کارڈ خراب ہو جاتا ہے یا کام کرنا بند کر دیتا ہے تو میں کیا کروں؟ Fair Fares NYCاگر میرا 
 

 کام نہیں کررہا ہے۔ میں کیا کروں؟ Fair Fares NYC MetroCardمیرا  .23
Fair Fares NYC  آفس میں جائیں اور نقصان زدہ یا کام نہ کررہےFair Fares NYC MetroCard  کارڈ کو واپس

 آپ کو ایک نیا کارڈ دے گا۔ Fair Fares NYCکردیں۔ جب آپ اپنا خراب شدہ کارڈ واپس کریں گے تو 
 

و اس کے ریفنڈ کا ریفنڈ حاصل کرنے کے لیے آپ کو کوئی کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی رقم ہو ت
 ایک جائزہ کا اہتمام کرے گا۔  NYCTتعین کرنے کے لیے 

 
آپ کے کریڈٹ یا  NYCT تو کارڈ کے ذریعہ اپنا پاس خریدا ہے EBTاگر آپ ریفنڈ کے اہل ہیں اور آپ نے کریڈٹ یا 

EBT تو کارڈ پر کریڈٹ بیک جاری کرے گا۔ اگر آپ نے نقد یا ڈیبٹ کارڈ کے ذریعہ ادائیگی کی ہے NYCT  ریفنڈ کی
 پروگرام کے پاس ہے۔  Fair Fares NYCپتہ پر بھیجے گا جو اس رقم کا ایک چیک بذریعہ ڈاک آپ کے 

 
 

  مہربانی کرکے کال کریں تو اگر آپ کے کوئی اضافی سواالت ہوں


