
با کارت go سفر کنید
از این کارت هنگام سوار شدن به اتوبوس، قطار، قایق مسافری و تراموا 	 

لند استفاده کنید. ز �ق کوئی�ز ( در �ا� جنوب �ش )شامل قطار هوا�ی

ارزان تر از بلیط کاغذی.	 

این کارت برای بزرگساالن، کودکان، استفاده کنندگان از کارت های تخفیف 	 
و سالمندان موجود است. 

بیش�ت سفر کنید و پس انداز نمایید
با کارت go هشت سفر در یک هفته )دوشنبه تا یکشنبه( انجام دهید 	 

و به ازای هر سفر دیگری که در آن هفته انجام می دهید  %50 تخفیف 
ید. بگ�ی

  در صورتیکه در ساعات غ�ی شلوغ سفر کنید %20 دیگر تخفیف 	 
ید. می گ�ی

ن 14-5 سال، سفر آخر هفته با کارت go رایگان می باشد. 	  برای کودکان ب�ی

برای دارندگان کارت سالمندان go+، دارندگان کارت go سالمندان و 	 
ان بعد از انجام دو سفر با بلیط در یک روز.  مستمری بگ�ی

* کرایه قطار هوا�ی اعمال می شود.

ید از تارنمای translink.com.au  دیدن کرده یا با شماره تلفن 30 12 13 تماس بگ�ی



استفاده آسان
ز مربوطه در ابتدا   سفر راح�ق را با استفاده از کارت فوق و تماس آن با ماش�ی

و انتهای سفر خود، تجربه کنید.

ان کرایه بطور خودکار محاسبه گردیده و از مبلغ کارت شما کرس می شود. ز م�ی

محل خرید کارت
فروشگاه های منتخب )جائیکه عالمت 'buy' در معرض 	 

دید قرار داشته باشد(

لند	  ز دفاتر فروش بلیط قطار در کوئی�ز

دستگاه های کرایه در G:link و ایستگاه های اتوبوس.	 

ز نزدیک ترین محل فروش کارت go به تارنمای   برای یاف�ق
translink.com.au/gocardretailers مراجعه کنید

شما باید مبلغ قابل بازگشت 10$ )برای بزرگساالن( یا 5$ )برای کودکان، 
ز باید مبلغ حداقل  دارندگان کارت تخفیف،و سالمندان( را پرداخت کنید و ن�ی

5$ هنگام سفر در کارت شما موجود باشد. 

ما برای کمک آماده ایم
 به تارنمای translink.com.au مراجعه کرده یا با شماره تلفن 30 12 13 

ید.  تماس بگ�ی
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