سافر باستخدام بطاقة السفر
ت
االلك�ونية  go cardبع� أرجاء جنوب
ش�ق والية ن ز
كوي�الند

م� الحافالت والقطارات والعبارات ت
•تستعمل عىل ت ن
وال�ام (بما ف ي� ذلك قطار
المطار (.)*)Airtrain
•أرخص من التذكرة الورقية.
للبالغ� أ
ين
والطفال ،وأصحاب المعاشات وكبار السن.
•متاحة

سافر ث
أك� ووفر المال

•قم بثمانية رحالت مدفوعة مستخدما  go cardف� أ
ين
(االثن� إىل
السبوع
ي
أ
أ
الحد) وأحصل عىل  ٪50خصم عىل أي رحالت إضافية خالل نفس السبوع.
ف
إضا� إذا كانت رحلتك خارج ساعات الذروة.
• ٪20ي
توف� ي
أ
أ
ن
مجا� خالل أيام عطلة نهاية السبوع للطفال ي ن
ب� سن  5و 12عاما عندما
•ركوب ي
ت
نز
تالمس بطاقة السفر االلك�ونية  go cardعند الصعود وال�ول بصحبة طفل.
ن
ال ت
ين
لك�ونية
لحامل بطاقات go
مجا�
للمسن� وأصحاب المعاشات إ
•ركوب ي
ي
ف
ين
ين
مدفوعت� الثمن ي� نفس اليوم.
برحلت�
للسفر بعد القيام

* تنطبق رسوم تذاكر قطار المطار (.)Airtrain
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سهلة االستعمال

سافر بسهولة باستعمال بطاقة السفر ت
االلك�ونية بمالمسة جهاز القراءة بالبطاقة
عند الركوب ثم مرة أخرى عند نز
ال�ول.
وسوف يتم احتساب سعر تذكرتك تلقائيا من قيمة رصيدك عىل البطاقة.

أماكن ش�اء البطاقات

نحن موجودون لمساعدتك
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•محالت  7-Elevenوبعض تجار التجزئة (ممن عىل
محالتهم إشارة ش�اء ")"buy
•مكاتب مبيعات التذاكر ف ي� محطات قطارات كوي�نزالند
•ماكينات التذاكر ف ي� محطات القطارات والحافالت الرئيسية
ت
تن
سي� كات المملوكة لمجلس مدينة بريزبن.
•عىل م� عبارات ي
ال ت
لك�ونية للسفر راجع
لمعرفة موقع أقرب محل بيع لبطاقات  go cardإ
الموقع translink.com.au/gocardretailers
سيتع� عليكم تسديد وديعة ت
ن
ين
(للبالغ�) أو  5دوالرات
مس�دة بقيمة  10دوالرات
ي
أ
ن
ن
والمسن� وأصحاب المعاشات) ،مع إضافة  5دوالرات كحد أد� عىل
(للطفال
ي
رصيد بطاقة السفر.

