
How to Ride the FAX Bus شیوه
سوار شدن بھ ملی بس
• About FAX فکسمورددر 
• Plan your Trip .سفر خود را برنامھ ریزی کنید
• Catch and Exit the Bus ملی بس را بگیرید و از

.آن خارج شوید
• Travel with a Bike .سفر کنید) بایسکل(با دوچرخھ
• FAX Faresکرایھ فکس
• Pay Your Fare .کرایھ خود را بپردازید
• Bus Safety .ایمنی ملی بس
• Americans with Disabilities Act (ADA) قانون
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• Feeling Confident – Don’t Worry اعتماد بھ
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• Contacts and Links .مخاطبین و پیوندھا
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About FAX -فکسمورددر 
• FAX provides transit for the Fresno Metropolitan 

Area فکس، حمل و نقل را برای منطقھ متروپولیتن فرسنو فراھم می
.کند

• We offer 18 fixed-route bus lines and Handy Ride 
Paratransit service, all designed to help you get where 
you need to go. خط ملی بس مسیر ثابت و خدمات ترانزیت 18ما 
سواری مفید را ارائھ می دھیم کھ ھمھ برای کمک بھ شما طراحی 
شده، تا شما را بھ جاییکھ میروید، برساند 
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Plan Your Trip سفر تان را پالن
کنید
• Pick your starting point and where you want to go

.نقطھ شروع و جایی کھ می خواھید بروید را انتخاب کنید
• Start with your destination and time you want to 

arrive (see Schedule Guide available on buses, at 
Manchester Transit Center, and on the FAX website 
www.fresno/fax) با مقصد و زمانی کھ می خواھید آنجا برسید

راھنمای زمان بندی  در ملی بس ھا موجود (خود را عیار بسازید 
 FAXاست، ھمچنان حمل  ونقل را درمرکز منچستر و وب سایت 
www.fresno/fax  ببینید(
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Plan Your Trip سفر تان را پالن کنید
• Make sure you are looking at the right schedule; weekday or weekend/North, South, East, or  مطمعن شوید کھ شما جدول زمانی درست

شمال، جنوب، شرق یا غرب/روزھای ھفتھ یا آخر ھفتھ. را می بینید
Plan your trip using our website www.fresno/fax, Google Maps, Moovit App, the My FAX Bus App, or call FAX Customer Service at 
559-621-7433 for questions and best route to get to your destination. (Monday - Friday 8:30 AM to 4:00 PM) سفر خود را با استفاده از
www.fresno/faxوب سایت ما  نقشھ ھای گوگل، برنامھ موویت، برنامھ ملی بس و فکس  برنامھ ریزی کنید یا برای سؤاالت و بھترین مسیر برای رسیدن بھ ،

)16:00صبح تا 8:30دوشنبھ تا جمعھ از ساعت . (تماس بگیرید۵۵۹-۶۲۱-۷۴۳۳مقصد، با خدمات مشتریان فکس بھ شماره 
The bus driver does not make change so have exact fare ready

کرایھ دقیق مسیری را کھ میروید آماده داشتھ باشید، چون راننده ملی بس تغیری در آن ایجاد نمیکند



Catch and Exit the Bus
• Arrive at the bus stop at least 5 minutes early دقیقھ 5حداقل 

.زودتر بھ ایستگاه ملی بس باید برسید
• Make sure you are headed in the right direction along the 

bus route .مطمعن شوید در جھت درست مسیر ملی بس ھستید

• When waiting for the bus to arrive, sit, or stand where the 
driver can see you ھنگامیکھ منتظر ملی بس ھستید در جایی بنشینید
.و یا ایستاده شوید کھ راننده شما را بتواند ببیند

• For your safety, do not stand too close to the street برای
.حفاظت خود، خیلی نزدیک بھ خیابان نباشید

• Double check you have the correct fare ready دوباره بررسی
.کنید کھ کرایھ صحیح را آماده کرده اید
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Catch and Exit the Bus
• If you have any doubt you are on the right route or at the 

right bus stop, ask the driver before you board اگر شک دارید
کھ در مسیر درست یا در ایستگاه ملی بس مناسب ھستید، قبل از سوار شدن 
.از راننده بپرسید

• Board at the front door only ھمیشھ از دروازه پیشرو داخل ملی بس
.شوید

• If you are unsure where your stop is, or what it looks like, 
ask the driver to announce your stop ف ن�ست�د که توقف ا�ر مطمنئ

شما در کجاست، �ا به چه شکل است، از رانندە بخواه�د توقف شما را اعالم 
.کند

• One block before your stop, signal the bus driver to stop by 
pulling the cord above the window یک ایستگاه قبل از توقف، با
.کشیدن طناب باالی پنجره بھ راننده ملی بس عالمت دھید کھ توقف کند

• Once the bus comes to a complete stop, exit from the rear 
door if possible پس از توقف کامل ملی بس، در صورت امکان از
.دروازه عقب خارج شوید
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Travel with a Bike با دوچرخھ می توانید سفر
کنید
• Our buses have bike racks on the front that are easy to 

use ملی بس ھا دارای قفسھ ھای دوچرخھ در پیشرو ھستند کھ
.استفاده از آنھا آسان است

• Our racks accommodate bicycles up to 55 lbs., with 
wheelbase dimension up to 48“, and tire width up to 
3.2“ ف دو 55قفسه های م� �س دوچرخه هایی تا وزن  پوند، با فاصله بنی

.را در خود جای � دهند" 3.2و عرض الست�ک تا " 48محور تا 

• For safety, load your bike from the curbside ،برای حفاظت
.دوچرخھ خود را از کنار جاده بارگیری کنید

• When you arrive at your destination, exit from the front 
of the bus, and let the driver know you’ll be unloading 
your  ھنگامیکھ بھ مقصد خود رسیدید، از درب پیشرو ملی بس
.خارج شوید و بھ راننده اطالع دھید کھ دوچرخھ خود را پایین میکنید
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FAX Faresکرایھ فکس
• Regular fare is $1 دالر است1کرایھ معمول 
• Reduced fares for seniors (people over 65 years old), disabled, and 

Medicare card holders with ID is 50 cents کاھش کرایھ برای افراد مسن
.سنت است50، معلوالن و دارندگان کارت مدیکر با شناسنامھ )سال65افراد باالی (

• Active military and veterans with ID, and Children (12 and younger) 
ride for free بصورت ) سال و کمتر12(ھ و اطفالنامنظامیان فعلی، سابق با شناس
.رایگان میتوانند سوار شوند

• 31-day regular pass is $36 .دالر است36روزه 31گذرنامھ معمولی 
• 31-day reduced pass for seniors, disabled, and Medicare card holders 

with ID is $18 روزه کاھش یافتھ برای سالمندان، معلوالن و دارندگان 31گذرنامھ 
.داالر است18کارت مدیکر با شناسنامھ 

• Handy Ride fare is $1.25 .داالر است1.25کرایھ ھاندی راید 
• Handy Ride monthly pass is $36 (valid up to 60 rides per month)

)سواری در ماه اعتبار دارد 60تا (داالر است 36کارت ماھانھ ھاندی راید 
• You can buy bus passes at Manchester Transit Center (MTC), ticket 

vending machines at the BRT stations along Route 1, and certain 
outlets (می توانید کارت ھای ملی بس  را در مرکز حمل ونقل منچستر  MTC) ،
، و برخی از مراکز 1در امتداد مسیر  BRTدستگاه ھای فروش تکت در ایستگاه ھای 
.خرید، بخرید

• Check the Schedule Guide, the FAX website, or call Customer Service 
(559) 621-RIDE for a complete list of outlets راھنمای برنامھ، وب سایت

-621) 559(فکس را بررسی کنید، یا با خدمات مشتریان  RIDE  تماس بگیرید تا لیست
.کاملی از مراکز فروش را دریافت کنید
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Pay Your Fare کرایھ خود را چطور بپردازید
• When you board the bus, the farebox is near the driver وقتی سوار

.ملی بس می شوید، صندوق کرایھ نزدیک راننده است
• Being prepared with exact cash is a courtesy to other passengers 

and helps the bus stay on schedule آماده شدن با پول نقد دقیق، حسن نیت
.برای مسافران دیگر است و بھ ملی بس کمک می کند تا مطابق برنامھ خود برسد

• If you don’t have exact cash, a change card will be given for 
overpayments of 25 cents and above ،در صورت نداشتن پول نقد دقیق

.سنت و باالتر، کارت تعویض بھ شما داده می شود25برای اضافھ پرداخت 
• If you are eligible for a reduced fare, show your ID to the driver 

before you pay اگر واجد شرایط کاھش کرایھ ھستید، شناسنامھ خود را قبل از
.پرداخت بھ راننده نشان دھید

• Ask for a transfer when you pay your fare. You can use your transfer 
to board any connecting buses to get to your destination ھنگام

می توانید از ترانسفر خود برای سوار شدن . پرداخت کرایھ خود درخواست انتقال کنید
.بھ ملی بس ھای متصل برای رسیدن بھ مقصد استفاده کنید

• Your transfer is good for any route, in any direction, for 90 minutes 
from time of issuance 90انتقال شما برای ھر مسیر یا  ھر جھتی، بھ مدت 
.دقیقھ از زمان صدور، خوب است
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Bus Safety محافظت ملی بس
• Never assume a bus driver can see you, they are 

focused on the road ahead ھرگز تصور نکنید کھ یک راننده
.ملی بس می تواند شما را ببیند، آنھا روی جاده پیش رو متمرکز ھستند

• Buses can’t easily make abrupt stops ملی بس ھا نمی توانند
بھ راحتی توقف ھای ناگھانی داشتھ باشند

• Once a bus pulls away from the curb, it will not stop. If 
you are late, you’ll have to wait for the next bus بھ محض
اینکھ ملی بس از ایستگاه دور شود، توقف نخواھد کرد، اگر دیر 
.کردید، باید منتظر ملی بس بعدی باشید

• Wait for the bus to come to a complete stop before 
standing or trying to exit ،قبل از سوار شدن یا پایین شدن
.منتظر بمانید تا ملی بس کامالً توقف کند

• Watch your step getting out, and wait for the bus to 
leave before crossing the street at a designated/safe 
location مراقب قدم ھایتان باشید کھ بیرون می روید و قبل از عبور
.از جاده در یک مکان مشخص محفوظ، منتظر حرکت ملی بس باشید

• During the COVID pandemic, face masks are required
.بخاطر جلوگیری از کووید، استفاده از ماسک ضروری است
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Americans with Disabilities Act (ADA)
قانون آمریکایی ھای دارای معلولیت آی دی ای
• Our buses are ready for wheelchairs and other mobility 

devices; so are our drivers ملی بس  ھای ما برای ویلچر و سایر
.رانندگان ما ھم ھمینطور. وسایل حرکتی آماده ھستند

• Mobility devices must be properly secured  دستگاه ھای متحرک
.باید بھ شکل درست حفظ شوند

• Our drivers are trained to help you رانندگان ما برای کمک بھ شما
آموزش دیده اند

• Service animals are also welcome از خدمات برای حیوانات  نیز
.استقبال می شود

• Handy Ride paratransit service is available for eligible 
persons with disabilities call (559)621-7433 خدمات ترانزیت

ھندی راید برای افراد دارای معلولیت واجد شرایط در دسترس است با 
.تماس بگیرید7433-621)559(شماره 
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Feeling Confident احساس اعتماد بھ نفس
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Don’t Worry!نگران نباشید
• If it's your first time traveling to your destination, 

look out the window and enjoy the ride اگر اولین بار
است کھ  سفر می کنید، از پنجره بھ بیرون نگاه کنید و از سفر
.لذت ببرید

• Buses typically stop every ¼ - ½ mile ًملی بس ھا معموال
.مایل توقف می کنند½ تا ¼ ھر 

• You will quickly become familiar with landmarks 
along your route شما بھ سرعت با نقاط دیدنی در جریان
.سفر خود آشنا خواھید شد

• Next time you take the route, you will feel more 
confident, because you will know when you’re 
approaching your stop دفعھ بعد کھ مسیر را انتخاب می
کنید، اعتماد بھ نفس بیشتری خواھید داشت، زیرا متوجھ خواھید 
.شد کھ چھ زمانی بھ ایستگاه خود نزدیک می شوید
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With a little planning and preparation, you don’t have to rely on someone else.  
FAX can take you where you want to go, so you can enjoy your freedom.

HAVE A WONDERFUL DAY!
فکس می تواند شما را . با کمی برنامھ ریزی و آمادگی منظم، الزم نیست بھ شخص دیگری مزاحمت کنید

یک روز فوق العاده داشتھ . بھ جایی کھ می خواھید ببرد، بنابراین می توانید از آزادی خود لذت ببرید
!باشید
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CONTACTS 
AND LINKS
• www.fresno.gov/fax

• www.google.com/maps

• www.moovit.com

• FAX Customer Service: 559-621-RIDE (7433)

@fresnofax
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