
 

It’s Easy to Use Your Fair Fares 
NYC MetroCard! 

Your Fair Fares NYC MetroCard works just like 
a regular MetroCard—but you get half-off fares!* 

 

 

To add “TIME”
•  Select a 7-day or 30-day

unlimited pass

•  Pay half price at the
vending machine!

To add “VALUE”
• Add money to your

Fair Fares MetroCard

• Pay half price when you enter
the subway or get on the bus!

• That means when you swipe your
Fair Fares NYC MetroCard at the
subway turnstile or bus farebox,
only half the cost of a ride will
be deducted from your card—
so $2.75 on your card gets you
two rides instead of one.

For more information on the Fair Fares NYC 
program, go to nyc.gov/fairfares or call 311. 

*The Fair Fares NYC MetroCard is usable on MTA subways and buses. You cannot
  use it on MTA Express Buses, the Long Island Railroad, or Metro-North.
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من السهل استخدام بطاقة MetroCard الخاصة
!Fair Fares NYC بك التابعة لبرنامج

تعمل بطاقة MetroCard الخاصة بك التابعة لبرنامج Fair Fares NYC مثل 
بطاقة MetroCard العادية - ولكنك تحصل على خصم نصف السعر!*

 

 

 
    

إلضافة "وقت"
•  حدد التذكرة غير المحدودة لمدة 7 أيام أو 30 يوًما

•  ادفع نصف السعر في ماكينة البيع!

 للحصول على المزيد من المعلومات حول برنامج Fair Fares NYC، قم بزيارة 
الرابط اإللكتروني nyc.gov/fairfares أو اتصل بالرقم 311.

*إن بطاقة MetroCard التابعة لبرنامج Fair Fares NYC قابلة لالستخدام في مترو وحافالت MTA. ال يمكنك 
.Metro-North أو ،Long Island Railroad أو ،MTA Express Buses استخدامها مع حافالت

 إلضافة "قيمة"
 MetroCard أضف المال إلى بطاقة •

Fair Fares الخاصة بك التابعة لبرنامج    
ادفع نصف السعر عند دخولك المترو أو عند   •

    ركوب الحافلة!
 MetroCard هذا يعني أنه عند تمرير بطاقة  •

 Fair Fares NYC الخاصة بك التابعة لبرنامج    
    في الباب الدوار لمترو األنفاق أو صندوق 

    األجرة في الحافالت، سيتم خصم نصف تكلفة 
    الرحلة من بطاقتك فقط - لذا يتيح لك مبلغ 2.75 
    دوالر في بطاقتك القيام برحلتين، بدالً من رحلة 

    واحدة. 
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