كيفية تسديد
الرسوم المرورية
هل ترغب في تسديد الرسوم نق ًد

ا أم باستخدام بطاقة؟
بطاقة االئتمان /

نق ًد ا

ﻫﻞ ﺗﺤﺘﺎج إﱃ دﻋﻢ
ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ رﺳﻮﻣﻚ
اﻟﻤﺮورﻳﺔ؟

الخصم

الحياة ً
وفق ا
تمض
ال ِ
للخطة الموضوعة في
بعض األحيان.

ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺪل ﺳﻔﺮك؟

الخيارات
المتاحة

مرة واحدة
في الشهر
أو أكثر

ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﺪﻓﻊ ﺷﺨﺼﻴﺎ ً ﻓﻲ ﻣﺤﻼت ﺑﻴﻊ
اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ،أو ﻣﺘﺎﺟﺮ  7-Elevenأو
ﻣﺤﻄﺎت ﺑﻨﺰﻳﻦ  Unitedو .BP

/ CityLink 24
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﺮور ﺻﺎﻟﺢ
أﺛﻨﺎء ﻋﻄﻠﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻷﺳﺒﻮع

بضعة
رحالت في
السنة

Everyday Account
)ﺣﺴﺎب ﺻﺎﻟﺢ
ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﻛﻞ ﻳﻮم(

ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ ،ﻗﻢ ﺑﺰﻳﺎرةlinkt.com.au/pip :
ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ.

Access Account
)ﺣﺴﺎب ﻳﺘﻴﺢ اﻟﻤﺮور
ﻷوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ
ﻳﺴﺎﻓﺮون ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺘﻜﺮر(

أرخص خيار

إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﺴﺪﻳﺪ رﺳﻮﻣﻚ
اﻟﻤﺮورﻳﺔ ،ﻟﻜﻨﻚ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻷي
ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب  -ﻓﻴﻤﻜﻨﻨﺎ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة.

رحلة واحدة
من حين
آلخر

اﺗﺼﻞ ﺑﻔﺮﻳﻖ ﻣﺴﺎﻋﺪة Linkt
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ دﻋﻢ ﺧﺎص ،ﻋﺒﺮ رﻗﻢ
.1300 767 865

/ CityLink 24
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﺮور ﺻﺎﻟﺢ
أﺛﻨﺎء ﻋﻄﻠﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻷﺳﺒﻮع

إذا ﻛﻨﺖ ﺗﻔﻀﻞ ،ﻓﻴﻤﻜﻨﻚ أن
ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻞ ،ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
أو ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو ﻣﺤﺎﻣﻲ،
اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻨﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻚ.

اختيار المنتج المناسب الحتياجاتك
Everyday Account
حساب صالح لالستخدام كل يوم(

)

يسافرون مرة واحدة في الشهر أو
إن اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺬﻳﻦ
أكثر ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫﺬا اﻟﺨﻴﺎر.
وﻳﺘﻴﺢ ﻟﻚ ﻫﺬا اﻟﺤﺴﺎب ﺗﺴﺪﻳﺪ دﻓﻌﺎﺗﻚ ﻣﺒﺎﺷﺮة ،ﺑﺪﻻ ً ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﻧﻈﺎم "إﻋﺎدة اﻟﺸﺤﻦ ﺑﺸﻜﻞ أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ".

ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻲ ﻟﻠﺴﻔﺮ؟

ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء ﺻﻼﺣﻴﺔ

Access Account
)

CityLink 24

 /تصريح
مرور صالح أثناء عطلة نهاية األسبوع

حساب يتيح المرور ألولئك الذين ال
يسافرون بشكل متكرر(

يسافرون بضعة م رات في
إن اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺬﻳﻦ
السنة ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫﺬا اﻟﺨﻴﺎر.

يسافرون كل بضعة أشهر
إن اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺬﻳﻦ
أو أكثر ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫﺬا اﻟﺨﻴﺎر.

 24ﺳﺎﻋﺔ  48 /ﺳﺎﻋﺔ )ﻋﻄﻠﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع ﻓﻘﻂ(

ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء ﺻﻼﺣﻴﺔ

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ اﻟﺴﻔﺮ ﻋﺒﺮ  CityLinkو
Eastlink؟

 CityLinkﻓﻘﻂ

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎب ﺑﺪون
ﺑﻄﺎﻗﺔ اﺋﺘﻤﺎن أو ﺧﺼﻢ؟
ﻛﻢ ﺳﺘﻜﻮن اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ
ﻣﻘﺪﻣﺎ؟
اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ
ً

رﺻﻴﺪ ﻣﺮوري ﺑﻘﻴﻤﺔ  25دوﻻ ًرا
اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ
دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺮورﻳﺔ ﻓﻘﻂ

ﻫﻞ ﻫﻨﺎك أﻳﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺴﺘﻤﺮة؟

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ اﻟﺪﻓﻊ ﻧﻘًﺪا؟

*

^

إن ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﺼﺮﻳﺢ اﻟﻤﺮور اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻤﺪة  24ﺳﺎﻋﺔ
واﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻄﻠﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻛﻞ
ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ.
ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺬه اﻟﺮﺳﻮم ﻣﻦ ِﻗ َﺒﻞ ﻛﻞ ﻣﻌﺒﺮ ﻣﺮوري،
ﻟﺬﻟﻚ إذا ﻛﻨﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮًا ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت ﻓﻘﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻫﺬه
اﻟﺮﺳﻮم .اﻃﻠﻊ ﻋﲆ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺮﺳﻮم
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﻤﻌﺒﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت ﻋﲆ ﻣﻮﻗﻊ
 Linktاﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.

اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺮورﻳﺔ  +رﺳﻢ ﺻﻐﻴﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ
رﺣﻠﺔ )ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ  ^ 0.55دوﻻر(
ﺑﻄﺎﻗﺘﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن أو اﻟﺨﺼﻢ ﻓﻘﻂ
اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻋﺒﺮ
ّ

اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ /
اﻟﻤﻮﻗﻊ

ﺷﺨﺼ ًﻴﺎ
)ﺷﺤﻦ ﻓﻘﻂ(

هل تلقيت فاتورة تخص رسم مروري؟

إذا ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﺗﻠﻘﻴﺖ ﻓﺎﺗﻮرة ﺗﺨﺺ رﺳﻢ ﻣﺮوري )أي ﻓﺎﺗﻮرة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ ﻋﺒﺮ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﻌﺒﺮﻳﺔ(
ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻳﺪ ،ﻓﺴﺘﺠﺪ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺨﻴﺎرات اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻗﺴﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﻊ .إن إﻋﺪادك ﻟﺤﺴﺎب أو
ﺷﺮاﺋﻚ ﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻣﺮور ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻔﺮ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪك ﻋﲆ ﺗﺠﻨﺐ ﺗﻠﻘﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺎل.

اﻟﻬﺎﺗﻒ
ﺷﺨﺼ ًﻴﺎ ﻓﻘﻂ

ال يمكنك أن تقرر؟

ﻗﻢ ﺑﺰﻳﺎرة linkt.com.au/choose
أو اﺗﺼﻞ ﺑﻔﺮﻳﻖ  Linktﻋﺒﺮ 13 33 31
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة.

إن ﻫﺬا ﻣﻠﺨﺺ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ اﻋﺘﺒﺎ ًرا ﻣﻦ اﻷول ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ/ﺷﺒﺎط ﻟﻌﺎم .2019
ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ،أو اﻟﻄﺮق اﻟﻤﻌﺒﺮﻳﺔ ،أو اﻟﺮﺳﻮم ،ﻗﻢ ﺑﺰﻳﺎرة  linkt.com.auأو اﺗﺼﻞ ﺑـﺮﻗﻢ .13 33 31
إن  Linktو  Linkt Melbourneﻋﻼﻣﺘﻴﻦ ﺗﺠﺎرﻳﺘﺎن ﺗﺎﺑﻌﺘﺎن ﻟﺸﺮﻛﺔ  Transurban Limitedﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﻤﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ .CityLink Melbourne Limited ABN 65 070 810 678

يتم تشغيلهما من ِق َب ل

ﺷﺨﺼ ًﻴﺎ

TL051_ MEL_FEB2019

ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ اﻟﺪﻓﻊ؟

اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ /
اﻟﻤﻮﻗﻊ

اﻟﻬﺎﺗﻒ

ﺷﺨﺼ ًﻴﺎ
)ﺷﺤﻦ ﻓﻘﻂ(

 5.50دوﻻر  -رﺳﻮم ﺷﺎﻣﻠﺔ

 *18.89دوﻻر

