المترو ( )Summer of Fun METRO Passيقدم جوالت مجانية للطالب طوال فصل الصيف

بطاقة المرح الصيفية ( )Summer of Fun passهي بطاقة أجرة فريدة من نوعها تقدم للطالب من رياض الطفال الى الصف
الثاني عشر( والكلية) رحالت مجانية على جميع خطوط ( )METRO light-railوالحافالت المحلية وخدمة ( & Park
 )Rideوإعتباراً من  1حزيران (يونيو) حتى  1أيلول(سبتمبر) .8112
هناك أربع طرق للحصول على بطاقة المرح الصيفية:
 تقديم الطلب عبر اإلنترنت على RideMETRO.org

 التقدم بواسطة البريد عن طريق ملء إستمارة التسجيل في النشرة المرفقة
 التقدم عبر البريد واإلتصال بالرقم  713-635-4000للحصول على اإلستمارة.
 التقديم بشكل شخصي في  METRO RideStoresالواقع على 1900 Main St. or 1001 Travis St
(أيام األسبوع من الساعة  2صباحً ا حتى  5مسا ًء).
يجب على المتقدمين تقديم احدى الوثائق :هوية الطالب الحالية أو تقريرالدرجات أو جدول الحصص الدراسية.
كل ما عليك فعله للركوب مجانًا هو تاشير بطاقة ( )Summer of Funفي صندوق ( )Q Boxلدفع ثمن رحلتك .يقع
الصندوق في الجزء األمامي من الحافلة بجانب المشغل وعلى جميع محطات. METRORail
إن بطاقة بطاقة المرح الصيفية ()Summer of Fun passهي نسخة فريدة من بطاقة الطالب ( ®Student METRO Q
 )Fare Cardوستستخدمها بنفس الطريقة .والفرق الوحيد هو أن بطاقة( )Summer of Funتم برمجتها لتوفير رحالت

مجانية حتى 1أيلول( سبتمبر)  .8112ثم تعود البطاقة إلى بطاقة الطالب (®  )METRO Qاإلعتيادية والتي تتطلب منك دفع
جميع الرحالت في المستقبل .ويمكنك بعد ذلك تحميل الرصيد على البطاقة والركوب بنصف السعر.
يرجى مالحظة أنه اليمكنك إستخدام بطاقة الطالب (  )Student METRO Q® Fare Cardالعادية للحصول على رحالت
مجانية .انها تبدو مثل بطاقة الطالب( )student Q Cardالعادية ولكنها مبرمجة للحصول علﯽ الرحالت المجانية حتﯽ 1
أيلول( سبتمبر) وبعد ذلك ستعود إلﯽ إستخدام بطاقة الطالب العادية.
تطلب مؤسسة المترو من مستخدمي بطاقة ( )Summer of Funتسجيل بطاقتهم قبل إستخدامها .في حالة فقدان أو سرقة
البطاقة ستوفرالمترو بطاقة بديلة مجانية واحدة – جميع عمليات اإلستبدال في االمستقبل تتطلب دفع مبلغ  11دوالرات.

