أو الطائرة مقدمة بناء مقعدك ﻻختيار التالية واﻷحام ر
الشوط تطبق ً الرحلة مغادرة قبل تفضله ما ع  ،الوس تفضل كنت سواء ١.
للوض اﳌمر مقعد من الوصول  ،النافذة مقعد من راع منظر أو  ،أو للقدمن اﳌتاحة اﻹضافية باﳌﺴاحة اﻻستمتاع أو  ،خلفا
اخ إذا .الﺴداد يتم أن قبل غ رسوم بدون رحلتك جدولة ﻹعادة اﳌرونة نمنحك  ٢فﻼ  ،مقابله ودفعت مقعدك ت . .والتحرك
 ،يتوفر ﻻ حيث اتمل غ الﺴنارو ولكن مماثل بمقعد اسيعابك إعادة سنحاول الزم ادول غ وقت . ٣.آخر مقعد إ التغ يمكنك
مقعد منحك ستم  ،مطابق مقعد ً مفضﻼ ا ً سابق اشيت قد كنت إذا اﳌثال سيل ع .الطاع بنفس آخر ً مقعد ا ا
.تزا ال اﳌقاعد لتوف جدنا قصارى سبذل  ٤.مقعد ﺴتوعب أن فيمكنك  ،اﻷمام الصف اﳌمر بجانب ً اﻷمام الصف نافذة أو ا .
وزات تخضع حفاظية أو أمنية أو شغيلية أسباب ﻷي أو الطائرة غ أو التعطيل حالة مختلف مقعد إ نقلك إ نضطر قد  ،ذلك ومع
يتم لم إذا  ٥الصعود عد . .رحلت مغادرة عد إﻻ ك اﻷموال اسداد طلبات تقديم يمكن ﻻ  ،لذلك .الرحلة مغادرة ح للتغ اﳌقاعد
اﻷولوة فﺴتعىط  ،الطائرة من ع ا .مجان اﳌفضل اﳌقعد يضمن ﻻ رضيع مع ﺴافر الذي الراكب ً ذلك ومع .ا  ،اﳌقاعد ذه شغل
ر
الشاء من . .ﻻس بدال ا و حول لﻼسوالت قابل غ اتار للمقعد اﳌدفوع اﳌبلغ أن مﻼحظة ير  ٦داد  .رضيع يصطحب الذي للمﺴافر
 .الزم اﻹطار ذا خﻼل اﳌدفوعات تتأثر لم إذا  ،ساعة اﳌفضل اﳌقعد ز إلغاء ستم  ٨ ٢٤عد  .تت ح للمقعد اختيارك تأكيد يمكن ﻻ ٧
حالة . ١٠.والشغيل واﻷمن بالﺴﻼمة ع الطوعية غ التغيات حالة لﻼسداد قابلة اﳌقعد رشاء قيمة  ٩تتعلق ﻷسباب مقعدك
:التالية ااﻻت فقط اﻷموال ﻻسداد مؤل فأنت  ،اﻷمن أو بالﺴﻼمة تتعلق أو شغيلية ﻷسباب مقعدك ع الطوعية غ التغيات
عادية إقاعد غيا يتم م للقدم اﳌتاحة ن إضافية مﺴاحة مع خروج صف (ب عادية مقاعد إ غيه يتم ممتاز مقعد ( أ
بالﺴبة مطروح اﳌقعد ﻻختيار اﳌدفوع اﻹجما اﳌبلغ ً لﻼسداد قابلة تكن لم إذا) الضائب منه ا ( ١١ .شمل اﳌعادة اﳌبالغ .
اسوال للعمﻼء يحق ﻻ  ١٢أم داد . .اﻹجبارة التغيات قبل اخته مقعد بآخر اﳌﺴد اﳌبلغ مقارنة ستم  ،بالفعل إجراؤا تم ال للرحﻼت
:إذا اﳌقاعد اختيار
مقعد اختاروا ً ؛ أع قيمة ذي مقعد رشاء عد أقل قيمة ذا ا (ب غ أو الطوعية القية ﺴب أع سفر درجة مﺴافرن انوا ؛ الطوعية ( أ
ذلك بما) الرحلة س خط ع الطان رحلة طوعية غيات أجروا لقد (ث ؛ اﳌقاعد ز عد از إ اﻹثيوية شبا أميال عضوم أضافوا (ت
رجال لدرجة بالﺴبة  ١٣ ٩ابة  .الصادرة أو  ،أخرى طان رشكة تديرا غيا تم ال الرحلة انت إذا أو ( .الواردة الوجة أو الرحلة توارخ
اﳌفضل أو العادي الﺴعر اختيار يمكنك  .ب الﺴياحية مﺴافر كنت إذا .اﳌقاعد اختيار مقابل للدفع دا ﻻ  ً ( ،الدرجة ا ال) اﻷعمال
مرنة وأسعار مرنة شبه وأسعار اقتصادي عرض استخدام ،
يمكنك  .ة للقدمن اﳌتاحة أيض يمكنك ً إضافية مﺴاحة مع ارج صف فاصلة ومقاعد اﻷمام الصف برميوم مقعد ﻻختيار الدفع ا
ع فقط تنطبق وال الﺴياحية الدرج للمﺴافرن اﳌقاعد اختيار رسوم تلفة عرض
الطان رشكة مراجعة ف  ،مﺴافر كنت إذا .اﻹثيويون يديرا ال الرحﻼت ً اﳌشك الرمز ر
الشكة الطان رشات إحدى مع رحلة من ع ا
ي اركة ع ادودة القدرة ذوو الراب منع ) ١٤. (PRMر
.الشكة
عام ا  ،والراب سن دون واﻷطفال  ١٢اﳌكفوفون والراب ُ ، ،
التالية اﳌعاي ﺴتوفون الذين للراب فقط يمكن  ١٥الصفوف ذه  .اروج صف الوس من واﳌبعدين مرافقن مع والناء  ،اﻷطفال مع
 :الوس
(ت .مﺴاعد دون اﳌذورة اﻷشطة راكب ً بالغ ا ً ة وقادر ا ً ع ا أداء تون أن (ب .وتنفيذ اﳌﺴؤوليات لقبول استعداد ع ا تون أن ( أ
أو جﺴدية) مﺴبقة حالة وجود عدم ً أداء من الص تمنع أو ا الوظائف ذه (ث .صغ طفل رعاية مثل أخرى مﺴؤوليات لديك لس
(ح جيد ً اﳌطلو الوظائف وأداء اارج لفتح اﳌقدمة التعليمات لفم يكف بما ا  .ة والنظر واﻻستماع القرائة (ج .ضر ﺴب قد (نفﺴية
ارج لشغيل يكف بما ا و ت أن (خ .الطوارئ حالة أثناء اﻵخرن للمﺴافرن ورشادات معلومات ﻹعطاء يكف بما جيد شل تحدث
رطﻼ ً(  /يلوجرام  ٦٥إ وزا يصل قد ك ٣٥ﻻئق ن ً بدن ا ً وقو ا ً ومرن ا ً ال الفتحات إزالة إ تحتاج قد) العوائق من وتنظيفه
يجوز . ١٦.الروب ملق الروب رشحة تثيت  ،من والول ارج خﻼل من اروج ع اﻵخرن الراب ومﺴاعدة قادر ن ً ع ا تو أن (د
:الطوارئ حالة التالية الوظائف ﻷداء ارج صف االﺴن الراب استدعاء

م .اب قيا (ث .الطوارئ مخارج شغيل (ت مخار بشغيل ااصة التعليمات فم الطوارئ ج ( .ب الطوارئ مخرج موقع تحديد ( أ
أحد قدما ال اليدوة واﻹشارات الشفوة التوجات ع اتبا (ج الر ﻻ يتعرض قد ال ااطر من سيد الطوارئ مخرج فتح ان إذا ما بتقييم
ا ( .د الطوارئ مخرج  .ع ﺴرعة اﳌرور (خ .ارج استخدام عيق ﻻ ح الطوارئ مخرج نافذة تأمن أو بتخزن م قيا (ح .الطاقم أفراد
أو رط رحﻼت يتضمن رحلتك س خط ان إذا  ١٧ودفع اختيار من تمكن  .عيد آمن مﺴار واتباع واختيار تقييم ً الطوارئ مخرج عن
 اسب ) (JNBغ جوان  ،اﳌثال سيل ع .رحلتك مراحل من مرحلة ل مقعد مقابل فﺴ  ،اﳌطار غادر حيث توقف محطات( ً رحلة ا أد  ADDاسب ) ) JNBأبابا س  (-جوغ ان من الطرق ع اﳌقعد اختيار مقابل الدفع إ ستحتاج  ،العاصمة واشنطن )(WAS
ان إذا ً فن ا ً واحد مقعد اختيار من فﺴتمكن  ،اﳌطار غادر ﻻ حيث ا  ( ١٨.نيو  ) JFKورك  ) -أبابا أدس من طولة  (ADDوأيض
ع .الرحلة رقم نفس شك ال الرحلة مراحل ميع قط  ،مﺴافر كنت إذا ً أبابا أدس بن ا ف توقف الرحلة س خط الرحﻼت من يﻷ
 ،قادر ستون .دبلن رحلتك تتوقف فقد ً فقط واحد مقعد اختيار ع ا من ع العاصمة وواشنطن  ET500اﳌثال سيل
اﻹثيوية شبا أميال برنامج ﻷعضاء يمكن  ١٩.طو توقف د العاصمة وواشنطن أبابا أدس بن اﻻملة للرحلة . ،دبلن وجو عدم رشط
.فئام حﺴب اﳌقاعد اختيار مختلفة بمزايا التمتع

