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كيفية تنزيل تطبيق  DiriGo TouchPassوإضافة المال
للبدء بالخطوات األولى
افتح متجر التطبيقات/متجر األلعاب في هاتفك.
▪
قم بكتابة " "TouchPass Transitفي شريط البحث ،وتثبيت تطبيق .TouchPass Transit
▪
إعداد حسابك:
▪ افتح التطبيق ،قم بجولة سريعة على التطبيق
(أو اضغط "( "no thanksال شكراً) ) للبدء بإعداد حسابك.
▪ اضغط "?( "Don't have a cardال أملك بطاقة) .إذا كنت تملك بطاقة،
توقّف .ال يمكنك امتالك التطبيق والبطاقة في الوقت نفسه .ينبغي على العمالء
الذين يملكون حسابات بطاقة تسجيل بطاقتهم على اإلنترنت على الموقع
.Touchpass.com.
▪ قم بإنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور( .يجب أن تكون كلمة مرورك مكونة من
ثمانية أحرف على األقل ،بما في ذلك حرف واحد كبير/ورقم واحد على
األقل ).تتبّع اسم المستخدم الخاص بك إذ سيكون هناك حاجة للوصول إلى
حسابك وإجراء تغييرات عليه.
▪ تاليا ً اقبل شروط وأحكام TouchPass
▪ وأخيراً ،تحتاج إلى اختيار وكالتك .تأكد من اختيار DiriGo (Southern
" Maine).ينبغي أن تكون هذه في أعلى القائمة.

لتحميل األموال:
▪ اضغط على الزر االخضر ”( “Buyالشراء).
▪ اضغط على الشريط االخضر ”( “$ Stored Valueالقيمة
المخزنة الخضراء).
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▪ اختر المبلغ الذي
ً
(الحد األدنى للتحميل هو  4دوالرات ،والحد األقصى 200
دوالر).
▪ ادخل بطاقة المدين/االئتمان الخاصة بك أو معلومات مصرفك.
▪ انقر”( “Purchaseالشراء) شراءوبهذا تكون قد انتهيت!

المزيد من المعلومات حول التطبيق المحمول
 DiriGo TouchPassالخاص بك
 DiriGo TouchPassيمكن استخدامه في Greater
Biddeford Saco Old Orchard ،Portland METRO
 ،Beach Transitو  South Portland Bus Service.يجب
أن يختار المسافرين استعمال التطبيق أو البطاقة DiriGo
 TouchPassال يمكنك استعمال االثنين معاً.
للحصول على معلومات وروابط إضافية لوكاالتنا الثالث ،تفضل
بزيارة الموقعDiriGoTouchPass.org :
اتصل بالرقم833-272-7270 :

كيفية السفر
▪ ببساطة افتح تطبيق  TouchPassالخاص بك.
▪ سترى رمز  QRعلى شاشتك.
▪ عندما تصعد إلى الباص ،قم بمسح رمز  QRعلى
القارئ اآللي .من األفضل حمل هاتفك على بعد 10
بوصات( 25سم) من القارئ اآللي ومحاولة تجنب
اإلبهار البصري.
▪ حالما يظهر اللون األخضر تكون قد انتهيت!

