
 Ptt ة
استخدام بطاق

شتویة لالجئین و طالبي اللجوء
ضیة للمنحة ال

ج المفو
برنام

تم إنجاز برنامج الدعم الشتوي  من خالل مساھمة الجھات 
المانحة التالیة:

ھام: جمیع الخدمات المقدمة من قبل المفوضیة العلیا لشؤون الالجئین مجانیة.

۳



۳. مزید من المعلومات

إذا فقدت أو نسیت الرقم السري الخاص بك أو تم إیقاف البطاقة:

یمكنك الذھاب الى فرع PTT مع  البطاقة و الھویة الشخصیة، أو االتصال على مركز 
٤٤٤۱۷۸۸ : PTT االتصال لل

إذا فقدت البطاقة أو تم سرقة البطاقة:

یمكنك الذھاب الى فرع PTT مع الھویة الشخصیة، أو االتصال بمركز االتصال لل           
٤٤٤۱۷۸۸ :PTT

سیتم ایقاف بطاقتك المفقودة وسیتم إصدار بطاقة جدیدة في الفرع.

أسئلة أو إجراءات أخرى

یمكنك االتصال بمركز االتصال لل  PTT  (٤٤٤۱۷۸۸) في الحاالت التالیة:
• إلغاء البطاقة.

• ایقاف البطاقة في حالة السرقة / الفقدان؛
• ترتیب وتجدید اإلعدادات و اإلجراءات؛

.PTT أسئلتك العامة والتعلیقات والشكاوى المتعلقة بالمیزات التقنیة و كافة خدمات •

     ٤٤٤۱۷۸۸      رقم مركز االتصال PTT متاح ۲٤ ساعة في الیوم 
۷ أیام في االسبوع 

سیكون بإمكانك اآلن اإلستفادة من برنامج الدعم الشتوي الخاص بالمفوضیة السامیة لألمم 
المتحدة لشؤون الالجئین لھذا العام لمساعدتك في التحضیر لمواجھة الشتاء. حیث سیتم 

منحك بطاقة ماستركارد مسبقة الدفع من فئة "Pttkart"صادرة من  مؤسسة البرید 
"PTT" و تحتوي على رصید مدفوع سلفا و یتراوح بین ٦۰۰ و۹۰۰ لیرة تركیة و ذلك 

وفقا لحجم العائلة. ھذا و سیكون بإمكانك استعمال البطاقة في أي متجر یقبل الدفع عن 
طریق بطاقات ماستر كارد. 

ھام: تزود البطاقة بالمبلغ لمرة واحدة؛ ال یوجد حالیا اي خطة لشحن البطاقة بإي رصید 
اضافي.

ھام: البد من انفاق كامل المبلغ في غضون ۳۰ یوما من تاریخ استالم البطاقة. قد یتم 
إلغاء األرصدة التي لم تنفق خالل ۳۰ یوما.

 (PIN) ۱. استالم البطاقة و أھمیة رمز التعریف الشخصي الخاص بك
 

عند استالمك لبطاقة "PTT" الخاصة بك, سیتم أیضا اعطاءك نشرة معلومات ورمز 
التعریف الشخصي الخاص بك (PIN)  في ظرف منفصل.

 .(PIN)  قبل أول استخدام لبطاقتك، ینصح بتغییر رمز التعریف الشخصي الخاص بك
یمكنك القیام بذلك إما باستخدام أجھزة الصراف اآللي التابعة لل PTT أو عن طریق طلب 

ذلك من أي فرع  PTT. ال تشارك رمز التعریف الشخصي الخاص بك مع أي شخص، 
بما في ذلك موظفي ال PTT  و/ أو  المنظمات غیر الحكومیة.

تذكر رمز التعریف الشخصي الخاص بك أو احفظھ في مكان آمن. سوف تحتاج إلى 
إدخال رمز التعریف الشخصي الخاص بك المكون من ٤ أرقام عند الشراء في المحالت 

.PTT التجاریة أو عند استخدام أجھزة الصراف اآللي لل

۲. استخدام البطاقة

البطاقة جاھزة لالستخدام في أي متجر یقبل الدفع ببطاقات ماستركارد. 

ال یمكن استخدام البطاقة للسحب النقدي، ولكن یمكنك استخدام أجھزة الصراف اآللي لل 
PTT لمعرفة رصیدك المتبقي.
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