A guide to using Manchester's Metrolink

الدليل ألستخدام الترام "المترو" في مانشستر

Important tips
نقاط هامة
You can’t pay for your ticket on the tram, you must pay for your ticket BEFORE getting on
the tram.
. يجب أن يتم الدفع قبل الصعود الى الترام،ال يمكن دفع قيمة البطاقة ضمن الترام

If you buy a physical ticket, you must have this ticket on you throughout your whole journey,
you must not lose it!
.في حال شراؤك بطاقة ورقية يجب عليك االحتفاظ بها طوال مدة الرحلة وعدم اضاعتها

If you have your ticket on your phone, make sure that your phone is fully charged. Having
your ticket on your phone which has died can still result in you getting a fine!
 تأكد من شحن الهاتف بشكل جيد ألن عدم تمكنك من عرض البطاقة بسبب عدم شحن, "اذا اشتريت بطاقة الكترونية " على الهاتف
. الهاتف ال يعفيك من الغرامة

If you fail to show your ticket on your journey, you may be fined a minimum of £50. You will
need to use a different card or device for each person travelling contactless. Using a ticket
machine may be a better option, if paying for a group.
 يجب أن تستخدم عدة بطاقات مصرفية أو هواتف ذكية في حال. باوند على األقل50 فشلك في عرض البطاقة يعرضك لغرامة
. استخدام جهاز حجز البطاقات الورقية هو الخيار األفضل في حال الحجز الجماعي.الحجز ألكثر من شخص

It is cheaper to travel after 9:30am weekdays or all day at the weekend. If paying
contactless, it is also cheaper if you tap in before 7am or after 9:30 weekdays.
 كما هي. صباحا ُ خالل أيام األسبوع وعلى مدى كامل اليوم في عطلة نهاية األسبوع9.30 يكون استخدام الترام أرخص بعد الساعة
.(Contactless)  صباحا ُ خالل أيام األسبوع اذا تم الدفع بواسطة بطاقة البنك بدون لمس7 كذلك قبل الساعة

For more information you can follow this link:
:لمزيد من المعلومات يمكنك االطالع على الرابط أدناه
https://tfgm.com/tickets-and-passes/ where-tobuy-tram-tickets
There are two ways that you can pay for your tram ticket. Find out more on the next page.
. يمكن أن تجد المزيد في الصفحة الثانية.هناك طريقتين يمكنك ان تدفع بها قيمة البطاقات

Buying your ticket:
شراء البطاقة

Method 1:
:الطريقة األولى

One way to buy a ticket is by using the ‘touch in, touch out’ machine. Here you can find the
machine (shown in Figure 1), and simply tap your contactless card or phone with built in
contactless payment at the platform that you get on the tram at.

 المس عند النزول " بواسطة بطاقة البنك بدون لمس،أحد الطرق هي استخدام جهاز المس "عند الصعود
.(Contactless)
.او جهاز الهاتف الذي يحوي هكذا تطبيق
.) تظهر الجهاز الموجود على منصة الصعود و النزول1 ( الصورة

You must tap this before getting on the tram. When you get off the tram at your final station
you must then find the same machine at that station and tap your phone or card again! For
each journey you make, you must have tapped the machine twice (at the start and end of
your journey.) You must also do the same on your journey back.

يجب أن تقوم بلمس الجهاز قبل الصعود و بعد النزول في محطة الوصول حيث يجب أن تجد نفس الجهاز الذي استخدمته
. يجب أن تقوم بالعملية مرتين (صعود وهبوط) و تكرر العملية في رحلة العودة.في محطة الركوب

If you tap out twice, this will read as the start of a new journey – if you find you’ve been
overcharged you can call 0161 244 1000 and request a refund, although this isn’t
guaranteed.
 في حال شعورك بانك دفعت اكثر من المطلوب اتصل بالرقم.اذا لمست الجهاز مرتين فانه يقرا انك بدأت رحلة جديدة
. السترجاع النقود و هذا غير مضمون لذا يرجى االنتباه01612441000

Method 2:
:الطريقة الثانية

Another way to buy a ticket is by using the ticket machines. By using this machine (shown in
Figure 2). You can use the map on the booking screen to check which zone (1-4) your
destination is (see Figure 3.)
 يمكن استخدام الخارطة الظاهرة على الشاشة لتحدد.)2 طريقة أخرى لشراء البطاقة هي باستخدام ماكينة البطاقات (الصورة
) 3  انظر (الصورة.)4-1( المناطق التي ستجتازها وأي منطقة ستنزل بها من المناطق

Then select the type of ticket you need (Figure 4);
ثم اختار فئة البطاقة التي تريد

Single شخص واحد

Return عودة

1day travel card بطاقة سفر يومية

You can also buy weekly and monthly tickets. The single and return options require you to
finish each leg of the journey within 2 hours. If you are taking more than two separate trips,
consider the day travel card where trips are unlimited
 عند شرائك البطاقة الفردية او بطاقة العودة يجب أن يتم ذلك خالل ساعتين.يمكنك ايضا ُ أن تشتري بطاقات سفر أسبوعية او شهرية
. اشتري البطاقة اليومية لعدد غير محدد من الرحالت، عندما تريد أن تقوم بأكثر من رحلتين باليوم.ُحصرا

Keep the ticket with you while traveling.
احتفظ بالبطاقة طوال الرحلة

You can also select student, disabled or group for discounts, but you may be asked for proof
if your ticket is checked.
يمكنك ايضا ُ اختيار بطاقة طالب أو عاجز او بطاقة مجموعات من أجل الحسومات و لكن يمكن أن يتم سؤالك عن اثبات يبرر
.اختيارك لفئة البطاقة المشتراة
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