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خارطة منطقة الرتام 

املجاني مشمولة

منطقة الرتام املجاني

تشمل منطقة الرتام املجاني يف املدينة وسط املدينة، وتمتد من 
كوين فيكتوريا ماركت )Queen VictoriaMarket( إىل دوكالندز 

 Flinders( وسربنغ سرتيت، ومحطة فليندرز سرتيت )Docklands(
.)Federation Square( وميدان فيديريشن )Street Station
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ال تقم باللمس للصعود أو النزول إذا كنت تتنقل 
فقط يف منطقة الرتام املجاني يف املدينة. أنت ال 

تحتاج إىل بطاقة مايكي.
تذكر بأن تقوم باللمس للصعود إذا كنت مسافراً أبعد من منطقة 

الرتام املجاني يف املدينة.

ابحث عن هذه العالمات 
يف مواقف الرتام لتحديد 

حدود املنطقة.

ترام حزام املدينة الدائري

إن التنقل عىل ترام حزام املدينة الدائري مجاني، ألنه يمر بالكامل 
ضمن منطقة الرتام املجاني.

وهو عبارة عن طريقة مالئمة ملشاهدة عوامل الجذب الرئيسة يف وسط 
ملبورن أثناء االنتقال عىل ترام املدينة األيقوني من الفئة W، وبوسعك 

تذكرتك للقطارات والرتام الصعود عىل الرتام أو النزول منه بالقدر الذي تشاؤه.
والحافالت يف ملبورن

دليلك إىل مايكي 
)myki(

PTVH5659/21-G
_001

 9321 5454 9321 5441

 9321 5444 9321 5445

 9321 5443 9321 5442

 9321 5449 9321 5446

 9321 5440 9321 5447

أخرى: بلغات  املعلومات  من  مزيد  للحصول عىل 

 إذا لم تكن لغتك مدرجة، فتفضل بزيارة املوقع اإللكرتوني
 ptv.vic.gov.au/languages، أو اتصل عىل الرقم 5450 9321

مرصح من قبل دائرة النقل، 1 سربنغ سرتيت )Spring Street(، ملبورن

  للحصول عىل املزيد من املعلومات، فالرجاء زيارة املوقع اإللكرتوني 
ptv.vic.gov.au أو االتصال عىل الرقم 007 800 1800.

وإذا كنت أصَم أو كنت تعاني من إعاقة يف السمع أو الحديث، فاتصل بنا 
عن طريق خدمة التواصل الوطنية للصم والبكم – للحصول عىل مزيد من 

 املعلومات، فتفضل بزيارة املوقع اإللكرتوني
relayservice.gov.au 

Department 
of Transport



اعثر عىل املزيد حول أجرة النقل وقارن بني أموال مايكي وتذكرة 
ptv.vic.gov.au/fares مايكي عىل املوقع اإللكرتوني

بوسعك تسجيل بطاقة مايكي الخاصة 
بك عرب مسح هذا الرمز ضوئياً عىل املوقع 

اإللكرتوني ptv.vic.gov.au/register أو 
عرب استخدام تطبيق النقل العام يف والية 

فيكتوريا

تذكرة مايكي

إذا كنت تتنقل كثرياً، فقم بالشحن باأليام املتتالية. وعندما تتنقل أكثر 
من خمسة أيام يف األسبوع، فستقوم بالتوفري عرب تذكرة مايكي.

 قارن بني التنقل ملدة سبعة أيام للمنطقة  2+1: 

أموال مايكي 59.40 دوالراً )X 5 التكلفة اليومية + X 2 تكلفة يوم نهاية 
األسبوع(

تذكرة مايكي 46.00 دوالراً )تذكرة ملدة 7 أيام(

هل تقوم بزيارة ملبورن؟

مع توفر بطاقة مايكي معبأة مسبقا، وتوفر خرائط وامكانيات 
الحصول عىل خصومات  لألماكن السياحية فسيجعلك مايكي إكسبلورر 

)myki Explorer( جاهزاً للسفر!

اعثر عىل املزيد من املعلومات حول كيفية رشاء مايكي إكسبلورر الخاص 
ptv.vic.gov.au/mykiexplorer بك عىل املوقع اإللكرتوني

الزواراللمس للصعود والنزول

القطارات 
تذكر بأن تلمس للصعود والنزول.

الحافالت
تذكر بأن تلمس للصعود والنزول.

الرتام
تذكر بأن تلمس للصعود، ولكنك ال تحتاج للمس النزول.

ال تقم باللمس للصعود أو النزول إذا كنت تتنقل يف منطقة الرتام 
املجاني يف املدينة.

قم باللمس فقط للنزول من الرتام إذا كنت تنتقل يف املنطقة 2.

للحصول عىل مزيد من املعلومات حول املناطق وأحدث أجور 
ptv.vic.gov.au/zones النقل، فتفضل بزيارة املوقع اإللكرتوني

أيام  7

كاملة خصمأجرة 

2 + 1 ًاملنطقة  دوالرا  46.00ً دوالرا  23.00

2 فقط ًاملنطقة  دوالرا  31.00ً دوالرا  15.50

28 – 325 يوم

كاملة خصمأجرة 

2 + 1 ًاملنطقة  دوالرا  5.52*ً دوالرا  2.76*

2 فقط ًاملنطقة  دوالرا  3.72*ً دوالرا  1.86*

سعر تذكرة مايكي لالنتقال 
يف منطقة العاصمة الكربى

أموال مايكي

 إذا كنت تسافر من وقت آلخر، فقم بالدفع أثناء ترحالك. 
قم بتحميل األموال إىل بطاقتك، وستقوم بطاقة مايكي باحتساب 

أدنى األسعار بناًء عىل وجهتك.

ستقوم أول مرة تقوم فيها باللمس للصعود يف اليوم بإيجاد أجرة 
نقل صالحيتها ساعتان. وإذا كنت ال تزال تتنقل بعد ساعتني، فسيتم 

استيفاء أجرة نقل يومية منك.

تسجيل مايكي الخاص بك

يقدم تسجيل بطاقة مايكي الخاصة بك مجموعة من الفوائد اإلضافية:

تأمني رصيد بطاقتك إذا ما ُفقدت أو ُسقت 	
تجهيز الشحن اآليل حتى ال تضطر إىل تذكر ذلك 	
إظهار الرصيد الخاص بك وتكلفة رحالتك قريبة األمد 	
استبدال بطاقة مايكي الخاصة بك بسهولة عندما تنتهي  	

صالحيتها كل أربع سنوات
إدارة عدة بطاقات عرب حسابك 	

ً يوميا

كاملة خصمأجرة 

2 + 1 ًاملنطقة  دوالرا  9.20ً دوالرا  4.60

2 فقط ًاملنطقة  دوالرا  6.20ً دوالرا  3.10

األسبوع** نهاية  ًأيام  دوالرا  6.70ً دوالرا  3.35

ساعتان

كاملة خصمأجرة 

2 + 1 ًاملنطقة  دوالرا  4.60ً دوالرا  2.30

2 فقط ًاملنطقة  دوالرا  3.10ً دوالرا  1.55

أموال مايكي للتنقل يف 
منطقة العاصمة الكربى

**اإلجازات الرسمية

*السعر يف اليوم

اخرت تذكرة مايكي أو أموال مايكي

بحسب مدى تكرار سفرك، فبوسعك أن تختار الشحن إما عرب تذكرة 
مايكي أو عرب أموال مايكي. إن بطاقتك غري مقفلة ألي منهما، فقم باختيار 

األنسب لك يف كل مرة تقوم بالشحن فيها.

وبوسعك الحصول عىل أموال مايكي وتذكرة مايكي عىل بطاقتك يف الوقت 
ذاته، ولكن بطاقتك ستستخدم تذكرة مايكي أوالً.

لن تعمل تذكرة مايكي الخاصة بك إذا كان رصيد أموال مايكي الخاص بك 
سالباً.

وإذا كنت تخطط للسفر يف املناطق اإلقليمية يف والية فيكتوريا، فتفضل 
ptv.vic.gov.au/regionaltickets بزيارة املوقع اإللكرتوني

تطبيق والية فيكتوريا للنقل العام

يمتلئ تطبيق والية فيكتوريا للنقل العام بميزات تساعدك عىل إدارة بطاقة 
مايكي الخاصة بك وعىل التخطيط لرحلتك يف أنحاء ملبورن أو والية 

فيكتوريا.

 ،)Google Play( قم بتنزيله مجاناً من متجر التطبيقات أو من غوغل بالي
أو عرب زيارة املوقع اإللكرتوني vic.gov.au/app ملعرفة املزيد

قم برشاء بطاقة مايكي الخاصة بك واشحنها 

تكلف بطاقة أجرة كاملة 6 دوالرات، مع وجود خصم بثالثة 
دوالرات.

بوسعك رشاء بطاقة مايكي الخاصة بك وشحنها يف األماكن التالية:
مئات املتاجر التي تشمل جميع متاجر سيفن-إليفن  	

)7-Eleven(
آالت مايكي يف محطاٍت ومواقف مختارة 	
مكاتب التذاكر يف املحطات املمتازة 	
محطات النقل العام يف والية فيكتوريا 	
آالت الشحن الرسيع )أموال مايكي فقط، وبحد أعىل مقداره 50  	

دوالراً(
 املوقع اإللكرتوني ptv.vic.gov.au أو االتصال عىل الرقم 	

 007 800 1800 )اترك فرتة سماحية مقدارها 90 دقيقة 
تقريباً للشحن عىل اإلنرتنت(.

كما وبوسعك الشحن بأموال مايكي بشكل فوري باستخدام تطبيق 
النقل العام يف والية فيكتوريا عىل هاتفك الجوال )تلزم تقنية 

االتصال قريب املدى(.

 اعثر عىل أقرب مكان للشحن عىل املوقع اإللكرتوني
ptv.vic.gov.au/retail 

تشمل أنواع الخصومات خصومات األطفال وكبار السن 
 والخصومات العامة. تحقق مما إذا كنت مؤهالً عىل املوقع اإللكرتوني

ptv.vic.gov.au/concession 

8 دوالرات 
لألطفال والخصم

16ً دوالرا


