دليلك الرسيع لنظام
مايكي ()myki
بطاقتك للقطارات والرتام
والباص يف ملبورن

رسوم مايكي لسنة

٢٠٢١

منطقة الرتام املجاني
تشمل الخارطة

وأضف الرصيد إليها
رت بطاقتك املايكي ِ
إش ِ
يكلف رشاء بطاقة الرسم الكامل  6دوالرات والبطاقة التخفيضية 3
دوالرات.
ويمكنك رشاء بطاقة املايكي واإلضافة إىل الرصيد من:
-

مئات املحالت بما فيها محالت 7-Elevens

 ماكينات مايكي يف محطات ومواقف مختارة مكاتب البطاقات يف املحطات املمتازة مراكز هيئة املواصالت يف فكتوريا ()PTV Hubs موقع  ptv.vic.gov.auأو باإلتصال بالرقم 1800 800 007(إتِح سبعة أيام لوصول بطاقة املايكي إليك وحوايل  90دقيقة
لعمليات اإلضافة إىل رصيدك عرب اإلنرتنت).

نظام مايكي للمرور )(myki Pass

إذا كنت تتنقل كثريًاُ ،قم باإلضافة إىل رصيدك أليام متتالية .وعندما
تتنقل ألكثر من خمسة أيام يف األسبوع ،فإنك ستوفر باستعمال مايكي
للمرور )(myki Pass
قارن التن ُقل لسبعة أيام للمنطقتني :2+1
مايكي ماني  58،00دوالر ( X 5اليومي  X 2 +عطلة نهاية
األسبوع اليومي)
مايكي املرور  45،00دوالر (املرور لسبعة أيام)
مايكي للمرور يف
منطقة الضواحي

رسم كامل

رسم تخفييض

املنطقة 2 + 1

$45.00

$22.50

املنطقة  2فقط

$30.00

$15.00

كما يمكنك اإلضافة إىل الرصيد بوجب نقود مايكي يف ماكينات
مايكي كويك توب آب (الرسيعة).
ويمكنك معرفة أقرب مكان لإلضافة إىل رصيدك (توب آب) عرب
املوقع ptv.vic.gov.au/retail
تشمل أنواع البطاقات املُخ َّفضة بطاقة التخفيض للطفل وكبار
السن والعمومية .تح َّقق من آهليتك لها عرب املوقع

ptv.vic.gov.au/concession

إخرت إما نظام مايكي املرور أو نظام نقود مايكي
حسب وترية استعمالك لوسائط النقل ،يمكنك أن تختار إما اإلضافة إىل
نظام مايكي املرور أو إىل نظام نقود مايكي فبطاقتك ال يقترص عملها عىل
أحدهما بل يمكن أن تختار األفضل يف كل مرة تضيف إىل رصيد بطاقتك.
ويمكن أن يكون لديك نقود مايكي ومرور مايكي يف بطاقتك يف نفس الوقت
لكن بطاقتك ستستعمل نظام مايكي املرور أوالً.

 325 - 28يومً ا
رسم كامل

رسم تخفييض

املنطقة 2 + 1

*$5.40

*$2.70

املنطقة  2فقط

*$3.60

*$1.80

*السعر يف اليوم الواحد

نظام نقود مايكي )(myki Money

إذا كنت تتنقل بوترية متقطعة ،إدفع عندما تتنقل .قم بإضافة النقود
إىل رصيد بطاقتك ويقوم نظام مايكي بإجراء حساب الرسم األدنى للتن ُقل
إستنادًا إىل إين ستنتقل.
ُ
إن أول ملسة لك يف اليوم سينجم عنها رسم تنقل لساعتني .وإذا واصلت
رحلتك بعد مرور ساعتني فإنه س ُيفرض عليك رسم تن ُّقل ليوم كامل.
ُّ
التنقل
مايكي موني رسوم
يف منطقة الضواحي

ساعتني
رسم كامل

رسم تخفييض

املنطقة 2 + 1

$4.50

$2.25

املنطقة  2فقط

$3.00

$1.50

لن يعمل نظام مايكي املرور إذا كان رصيدك من نقود مايكي حاصله
سلبي.

يومي
املنطقة 2 + 1

إطلع عىل املزيد عن رسوم النقل وقارن نظامي نقود مايكي ومرور
مايكي يف املوقع ptv.vic.gov.au/fares

 7أيام

املنطقة  2فقط
**

نهاية األسبوع
**والعطل الرسمية

رسم كامل

رسم تخفييض

$9.00

$4.50

$6.00

$3.00

$6.50

$3.25

اللمس للتشغيل (الدخول) واملغادرة
القطارات
تذكر رضورة اللمس عند الدخول واملغادرة.
الباصات
تذكر رضورة اللمس عند الدخول واملغادرة.
الرتام
داع للمس عند املغادرة.
تذكر رضورة اللمس عند الدخول وال ٍ

ال تلمس البطاقة عند الدخول واملغادرة إذا كنت تتنقل يف وسط
املدينة حيث النقل مجاني بالرتام.

وأملس حني مغادرة الرتام فقط حني تتنقل ضمن املنطقة .2

الزائرين
هل أنت زائر يف ملبورن؟
مع بطاقة مايكي ُمسبقة التحميل والخارطات وإمكانية الحصول
عىل حسومات للمعالم الرئيسة فإن بطاقة مايكي اكسبلوره ستجعلك
جاه ًزا للتن ُقل!

أستعلم عن مكان رشاء الرزمة عرب ptv.vic.gov.au/explorer
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$

 8دوالرات للطفل
والبطاقة املخفضة

للمزيد من املعلومات حول مناطق النقل وآخر املستجدات عن
الرسومُ ،زر املوقع ptv.vic.gov.au/zones

سجِّ ل بطاقتك عرب اإلنرتنت
لحماية رصيد بطاقتك من مايكي إذا تعرضت للفقدان أو الرسقة قم
بتسجيلها لدى ptv.vic.gov.au/register

ترام سيتي سريكل
إن التن ُّقل عرب ترام سيتي سريكل مجاني .اركب هذا الرتام التاريخي كما
ترغب ولن تحتاج إىل بطاقة مايكي ،فهو يجول حول املدينة بشكل دائري.

إذا كنت تخطط للتن ُقل يف أرياف فكتورياُ ،قم بزيارة املوقع

ptv.vic.gov.au/regionaltickets

ُ
التنقل املجاني يف ملبورن بالرتام
منطقة
تشمل منطقة التن ُقل املجاني يف ملبورن بالرتام وسط املدينة وتمتد من
سوق كوين ڤكتوريا دوكالندز وسربينچ سرتيت ومحطة القطار يف
.فليندرز سرتيت وفيديرايشن سكوير

فتِش عن هذه الشاخصات عند
مواقف الرتام للتع ُّرف عىل حدود
.مناطق النقل

ال تلمس عند الدخول واملغادرة إذا كنت ستتنقل فقط
ُّ
 كما لن تحتاج.التنقل املجاني بالرتام
ضمن منطقة
.إىل بطاقة مايكي
لكن تذكر رضورة ملس البطاقة إذا كنت ستتنقل إىل خارج
.منطقة التن ُقل املجاني بالرتام
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للمزيد من املعلومات ُزر املوقع  ،ptv.vic.gov.auأو إتصل بالرقم
.1800 800 007
إذا كنت تعاني من الطرش أو لديك أذية يف السمع أو النطق ،إتصل
بنا من خالل الخدمة الوطنية للتتايل  -للمزيد من املعلومات ،زر املوقع
.relayservice.gov.au

للمعلومات بلغات أخرى:
9321 5441



9321 5454

9321 5445



9321 5444

9321 5446





9321 5442

9321 5447



9321 5443
9321 5449
9321 5440







إذا كانت لغتك غري ُمدرجة أعالهُ ،زر املوقع ptv.vic.gov.au/languages
أو إتصل بالرقم .9321 5450
صدرت بترصيح من دائرة النقل واملواصالت1 Spring Street, Melbourne ،
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