
 

 ش�كاغو موفز
 

 البنزین تھدف شیكاغو موفز إلى المساعدة في الحد من ارتفاع تكالیف. للنقلستوفر شیكاغو موفز العون لسكان شیكاغو الذین یعانون من نفقات باھظة 
دوالًرا  150من سكان شیكاغو المتضررین من خالل تقدیم  150.000اإلغاثة إلى  لتمویلملیون دوالر  12.5المتزاید من خالل توفیر  االقتصادي والتضخم
 .من راكبي وسائل النقل العامة 100000مسبقة الدفع لما یصل إلى  العبوردوالًرا لبطاقات  50سائق و  50000مسبقة الدفع لما یصل إلى  البنزینلبطاقات 

دوالًرا لساكني  150كل بطاقة بقیمة مسبقة الدفع  بطاقة 50000 •
 شیكاغو المستحقین في جمیع أنحاء المدینة

 البنزینمن محطات  البنزینسیقتصر استخدام البطاقة على شراء  •
 في مدینة شیكاغوالموجودة 

دوالًرا لساكني شیكاغو  50كل بطاقة بقیمة مسبقة الدفع  بطاقة 100000 •
 المستحقین 

 مقابل استخدام وسائل النقل العام في شیكاغو النقلیمكن استخدام بطاقات  •

 سیتم اختیار المستلمین بناًء على قرعة شھریة ومتطلبات االستحقاق التالیة •
 المتقدمون في الجوالت السابقة الذین لم یتم اختیارھم سیتم إدخالھم تلقائیًا في الجوالت المستقبلیة •
 )انظر الخریطة في الصفحة المرفقة(لویة للمقیمین في المناطق المجتمعیة التي تواجھ صعوبة أكبر في التنقل من البطاقات مسبقة الدفع األو 75%ستعطى  •
  المتبقیة من البطاقات مسبقة الدفع على مستوى المدینة عن طریق القرعة 25%  ستعطى نسبة •

 Chicago.Gov/ChicagoMovesیمكنك التقدیم من خالل  :عبر اإلنترنت •
 الطلبات الورقیة وتقدیمھا في جمیع مكتبات شیكاغو العامة إكمالیمكن  :الحضور شخصیًا •
 مسبقة الدفع النقلالدفع أو بطاقات مسبقة  البنزینیمكن للمتقدمین التقدم بطلب للحصول على واحدة فقط من بطاقات  •
 سیخصص طلب واحد فقط لكل أسرة •

 :لكي تكون مستحقًا لذلك، یجب على المتقدمین
 أن تكون من قاطني مدینة شیكاغو  •
 عاًما على األقل  18أن یكون عمرك  •
 )البنزینمطلوب فقط لمقدمي طلبات بطاقة (صحیحة لسیارتھم الحالي والساري الذي یحتوي على معلومات برید  Cityالحصول على ملصق  •
 لدیك دخل أسري عند أو أقل من متوسط الدخل لقاطني شیكاغو •

 
 متوسط الدخل حسب حجم األسرة

1 2 3 4 5 6 7 8 
$65,300  $74,600  $83,900  $93,200  $100,700 $108,200 $115,600 $123,100 

 
 . في قرعة كل شھر، یجب تقدیم الطلبات بحلول الیوم األول من ذلك الشھر لیتم أخذه في االعتبار. ستجرى القرعة في األسبوع الثاني من مایو إلى سبتمبر •

 
 

أو االتصال على الخط الساخن  Chicago.gov/ChicagoMovesإذا كان لدیك أي أسئلة حول شیكاغو موفز، یرجى زیارة صفحة التطبیق على 
 3317-742(312) على 

 
  

 كیف سیتم تخصیص البطاقات مسبقة الدفع لسكان المدینة؟ 

 متطلبات االستحقاق

 كیف یمكنني التقدم بطلب للحصول على بطاقة؟ 

 مسبقة الدفع البنزینبطاقات  مسبقة الدفع النقلبطاقات 

 متطلبات االستحقاق



 
 

 مؤشر صعوبة التنقل

تظھر المناطق التي تواجھ صعوبة في التنقل باللون 
 األحمر الداكن


