ادفع األجرة باستخدام بطاقة  DiriGo Passالذكية
يمكن استخدام بطاقة DiriGo Pass
ر
الكتى،
الذكية للسفر عىل متو بورتالند ر
وبيدفورد ساكو أولد أورتشارد بيتش
ترانزيت ،وخدمة حافالت بورتالند
الجنوبية.
بطاقات  DiriGo Passالذكية الجديدة
تحتوي عىل
 UMOعالمة تجارية )أعىل بطاقة(
الركاب الذين لديهم مسبقا DiriGo
TouchPassالبطاقة الذكية (البطاقة
السفلية) يمكنهم االستمرار يف
شء!
استخدامها .ليس عليك فعل ي

قم بزيارةUmopass.com :
أ.

سجل بطاقة  DiriGo Passالذكية

انقر عىل )تسجيل( ”.“REGISTER

ب .ر
اخت )أريد استخدام بطاقة(
""I WANT TO USE A CARD
وإكمال عملية التسجيل.
ج .عىل شاشة التسجيل ،أدخل اسم
مستخدم وكلمة مرور (يجب أن
ر
الت تحتوي عىل
تحتوي كلمة المرور ي
ثمانية أحرف عىل األقل عىل :حرف
صغت ورقم)؛ أدخل رقم
كبت وحرف
ر
ر
الخلف من بطاقة
البطاقة من الجزء
ي
 DiriGo Passالذكية ،ووافق عىل
ر
الشوط واألحكام
إضافة رصيد إىل بطاقة  DiriGo Passالذكية

هل يجب عليك تسجيل بطاقة  DiriGo Passالذكية؟
ال ،ولكن إذا تم تسجيل بطاقة  DiriGo Passالذكية وفقدتها ،يمكن تحويل القيمة عىل البطاقة
الجديدة .إذا لم يتم تسجيل البطاقة فسوف تفقد الرصيد* .لمزيد من المعلومات حول ،UMOقم
بزيارة.DiriGoPass.org

إضافة رصيد إىل حسابك (عب ر
اإلنبنت)
ر
بمجرد تسجيل الدخول إىل الحساب:
أ .انقر عىل ) رشاء( " "Buyيف الزاوية العلوية اليمت من الشاشة الرئيسية.
ر
ب.انقر عىل رشيط )الرصيد المتوفر( " "Stored Valueاألخض لرؤية شاشة )الشاء( ”. “Purchase
ج .أدخل المبلغ إىل بطاقة  DiriGo Passالذكية (أضف المبلغ  4دوالر  200 -دوالر).
التاىل( " "Nextوأدخل معلومات بطاقة االئتمان/الخصم ،وانقر عىل )حفظ طريقة
د .انقر عىل ) ي
الدفع( "."Save Payment Method
ه .مراجعة الشاشة قبل النقر فوق ) رشاء( " ،"Purchaseالعودة إىل الشاشة الرئيسية لتحقيق التوازن.

إضافة رصيد إىل حسابك يف مواقع المبيعات المشاركة:

يمكنك التوقف عند موقع إعادة التحميل واستخدام النقد أو بطاقة االئتمان/الخصم إلضافة رصيد إىل
بطاقة  DiriGo Passالذكية .ر
اخت إما بطاقة  DiriGo Passالذكية أو تطبيق الجوال .ليس من الممكن أن
ر
ون واحد .يف حال فقدان البطاقة الذكية  DiriGo Passيجب دفع
يكون كال الخيارين مع عنوان بريد إلكت ي
مبلغ  5دوالرات الستبدالها.
قائمة الوكاالت المشاركة:
• Metro Pulse, 21 Elm St, Portland
• مركز ساكو للنقلSaco ،138 Main St ،
• المبت البلدي يف جنوب بورتالند،
• 25 Cottage Rd., South Portland
قسم المالية
مواقع  7- Elevenالمشاركة:
• 27 Washington Ave., Portland
• 704 Congress St. Portland
• 1917 Forest Ave., Portland
• 16 Main St, Gorham
• 219 Saco Ave, Old Orchard Beach
• 66 Alfred St., Biddeford
• 152 Maine Street, Brunswick

يرج مالحظة أن ،قائمة المواقع
ر
للتغيب .خريطة
المشاركة عرضة
ر
المواقعdirigopass.org/card-
reload-locations/:
مواقع  CVSالمشاركة:
• 449 Forest Ave., Portland
• 111 Auburn St., Portland
• 1406 Congress St., Portland
• 510 Congress St., Portland
• 870 Main St., Westbrook
• 51 Market St., South Portland
• 384 Elm St., Biddeford
• 12 Middle St., Freeport

ويمكنك أن تستخدم ممر  DiriGoعىل ر
مبو ،وبيدفورد ساكو أولد أوركارد بيتش( ، )BSOOBوخدمة
حافالت جنوب بورتالند.
كم يكلف ركوب الحافلة؟
الخدمة المحلية األجرة الكاملة 2 :دوالر؛ السعر المخفض 1 :دوالر؛الخدمة الشيعة 4 :دوالر؛
السعر المخفض 2 :دوالر* BSOOB) ZOOMفقط(5 :دوالرات؛ سعر مخفض  2.50دوالر *
*كبار السن ()+65؛ قداىم المحار ربي؛ الشباب ()18-6؛ األشخاص ذوو اإلعاقة؛ أصحاب الرعاية الطبية  -مع
نسخة من وثيقة تعريفية
هل ال تزال العملة النقدية مقبولة؟
نعم ،ال يزال النقد (مبلغ األجرة الصحيح) مقبوال؛ ولكن الدفع باستخدام بطاقة مرور  DiriGoبدال من النقد له
مزايا تشمل  --بطاقة المرور لمدة  90دقيقة وتحديد أجرة القيادة.

تحديد األجرة
يسمح وضع حد أقىص لألسعار بالسفر المتكرر والمرونة المالية .ويوفر فوائد بطاقة مخفضة متعددة الركوب دون
الحاجة إىل دفع تكاليف مقدما .عند استخدامك للبطاقة الذكية  DiriGo Passأو تطبيق الهاتف المحمول ،يمكنك
صغتة من القيمة يف حسابك وقتما تشاء.
تحميل مبالغ
ر
يحصل الركاب عىل االئتمان لكل رحلة يقومون بها ر
اليوىم أو الشهري .بعد الوصول إىل
حت يصلوا إىل "سقف األجرة"
ي
.
سقف األجرة فسيتمكن جميع الركاب من الصعود اىل الحافلة مجانا لمدة شهر أو يوم هذا النهج "الدفع عند الحاجة"
مستخدىم الحافلة
يحسن القدرة عىل تحمل التكاليف واإلنصاف يف تكلفة استخدام العبور .فهو يسمح لجميع
ي
باستخدام بطاقة  DiriGo Passالذكية أو تطبيق الهاتف المحمول بالوصول العادل إىل الخصومات .سيدفع الركاب
فقط لما يستخدمونه.
مثال عىل كافة الخدمات المحلية:
مع  DiriGo Pass Smartcardأو تطبيق  ،DiriGo Pass Mobileلن تنفق أبدا ر
أكت من  6دوالرات يوميا أو 60
دوالرا شهريا كمستخدم أجرة منتظم عىل خدمات الحافالت المحلية.

بطاقة التنقل لمدة 90
دقيقة
يمكن للمسافر الذي يستخدم تطبيق
DiriGo Passللجوال أو البطاقة الذكية
للركوب مسح هاتفه أو النقر عىل بطاقته
والتنقل لمدة  90دقيقة.
ال حاجة لطلب تحويل نقل .سيحتاج
المسافرون الذين يدفعون نقدا إىل الدفع
مرة أخرى عند ركوب حافلة ثانية.

