
 

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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 Fair Fares NYC MetroCard آپ کے
کو استعمال کرنا آسان ہے!

آپ کا Fair Fares NYC MetroCard بالکل آپ کے مستقل ميڻروکارڈ کی 
طرح کام کرتا ہے - ليکن آپ کے تمام کرايے آدهے ہو جاتے ہيں!٭

 

 

 
    

"وقت" شامل کرنے کے ليے
•   7 دن يا 30 دن کا المحدود پاس 

    منتخب کريں

•  وينڈنگ مشين ميں نصف قيمت 
    ادا کريں!

  

 

 

Fair Fares NYC پروگرام کے بارے ميں مزید معلومات کے ليے، 
nyc.gov/fairfares پر جائيں یا 311 پر کال کریں۔

  MTA سب ويز اور بسوں پر استعمال کيا جا سکتا ہے۔ آپ اسے MTA کو Fair Fares NYC MetroCard*
  (Long Island Railroad)  النگ آئلينڈ ريل روڈ ، (MTA Express Buses)  ايکسپريس بسوں

يا ميڻرو نارته  (Metro-North)  پر استعمال نہيں کر سکتے۔

 "رقم" شامل کرنے کے ليے
 Fair Fares MetroCard اپنے •

   ميں رقم شامل کريں
سب وے ميں سفر کرنے اور بس پر   •
   سوار ہونے پر نصف قيمت ادا کريں!
اس کا مطلب يہ ہے کہ جب آپ سب   •

   وے ڻرنسڻائل يا بس کے کرايہ باکس پر 
   اپنا Fair Fares NYC MetroCard سوائپ 

   کريں گے تو آپ کے کارڈ سے سفر کی 
   صرف آدهی قيمت وضع کی جائے گی – 

   لہذا آپ کے کارڈ ميں موجود 2.75$ سے 
   آپ ايک کے بجائے دو سفر کرتے ہيں۔ 
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