2020

مناطق التسعرية واألسعار

التسعيرة االجتماعية

التذاكر اليومية والشهرية

 – GVHاتحاد شركات النقل الكبير في هانوفر ش.ذ.م.م.

اعتبا ًرا من2020/1/1 :

أسعار منخفضة للركاب الذين
يحملون تذكرة  Sالمحلية

Bennemühlen

Hagen

Mellendorf

مركز العمالء
 30/32شارع كرمارش شتراسه  30159هانوفر
من االثنين إلى الجمعة :من الساعة  9:30صبا ًحا حتى الساعة  8مسا ًء.
السبت :من الساعة  9:30صبا ًحا حتى الساعة  6مسا ًء.
البريد اإللكترونيinfo@gvh.de :

Großburgwedel
Isernhagen

Uetze
Burgdorf
Altwarmbüchen

C

0511 590-9000
تليفون:
من االثنين إلى الجمعة :من الساعة  06:00صبا ًحا حتى الساعة  11:00مسا ًء.
السبت :من الساعة  06:00صبا ًحا حتى الساعة  8مسا ًء.
األحد :من الساعة  07:00صبا ًحا حتى الساعة  8مسا ًء.

Neustadt
Langenhagen

A B

Lehrte

Sehnde

Laatzen

Flughafen
Garbsen

Hannover
Hbf

Seelze

Hemmingen
Pattensen

Wunstorf
Haste

Bad Nenndorf

Ronnenberg
Barsinghausen
Gehrden
Wennigsen

Sarstedt
Springe

gvh.de

رشكات النقل يف اتحاد النقل الكبري يف هانوفر GVH
 ÜSTRAرشكة مساهمة لتشغيل النقل يف هانوفر
0511 1668-0
تليفون:
info@uestra.de · uestra.de
رشكة regiobus Hannover GmbH
0511 36888-790
تليفون:
info@regiobus.de · regiobus.de

4.50

3.70

2.90

التذكرة اليومية S
التذكرة اليومية  Sالخاصة
بالطفل

1.30

شركة  ،DB Regio AGالمنطقة الشمالية
شركة  DBلمعلومات السفر ،والتسجيل ،والحجز
 20( 01806 996633سنتًا/مكالمة من الخط األرضي األلماني 60 ،سنتًا كحد
تليفون:
أقصى/مكالمة من شبكة الهاتف المحمول)
kundendialog.niedersachsen-bremen@deutschebahn.com
bahn.de
شركة metronom Eisenbahngesellschaft mbH
0581 97164-164
تليفون:
kundenzentrum@der-metronom.de · der-metronom.de
شركة enno
0581 97164-174
تليفون:
kundenzentrum@der-enno.de · der-enno.de

C B A

C B

B A

 Bأو C

64.70

38.70

52.80

27.10

A

Unternehmen

أي أسئلة؟
einfach.gvh.de
أو
0511 590 900 20

Ein

األسعار باليورو

 39.40التذكرة الشهرية S

للمعلومات أو األسئلة حول تذكرة  Sاملحلية ،يُرجى االتصال مبارش ًة مبنطقة
هانوفر:
عرب الخط الساخن0511 616-21000 :
أو عن طريق الربيد اإللكرتوين
region-s-karte@region-hannover.de

شركة erixx GmbH
05191 96944-250
تليفون:
kundenzentrum@erixx.de · erixx.de
شركة WestfalenBahn GmbH
0521 557777-55
تليفون:
info@westfalenbahn.de · westfalenbahn.de

C B A

 B Aأو C B

 Aأو  Bأو C

األسعار باليورو

التذكرة الشهرية S

التذكرة اليومية S

التسعرية االجتامعية من اتحاد النقل الكبري
يف هانوفر GVH

إذا كنتم تسافرون كث ًريا بالحافلة والقطار ،فلتأخذوا التذكرة الشهرية  .Sفهي ترسي ملدة شهر واحد يف
النطاقات التي قمتم بتحديدها واختيارها .هذه البطاقة غري قابلة للتحويل .ولذلك يُرجى كتابة أسامئكم
الشخصية واأللقاب عىل التذكرة.

يقدم اتحاد النقل الكبري يف هانوفر ،بالتعاون مع منطقة هانوفر التسعرية االجتامعية الرخيصة .ميكن لألشخاص
املستحقني الذين يسافرون بانتظام بالحافلة والقطار االستفادة من التذكرة الشهرية  .Sميكنكم اختيار اليوم
األول لرسيان التذكرة بأنفسكم ،حيث التذكرة صالحة ملدة شهر واحد.

من الجيد أن نعرف:

إذا كنتم تسافرون كث ًريا  -ولكن ليس كل يوم  -بالحافلة والقطار ،فيمكنكم استخدام التذكرة اليومية  Sمن
التسعرية االجتامعية الخاصة باتحاد النقل الكبري يف هانوفر.

للحصول عىل التذكرة الشهرية  Sفأنتم بحاجة إىل تذكرة  Sاملحلية وبطاقة هوية رسمية ،عىل سبيل 		
االستحقاق.
تخول التذكرة الشهرية  Sالحق ألي شخص بالغ باصطحاب ما يصل إىل ثالثة أطفال أو مراهقني دون سن
18عا ًما مجانًا ،وذلك من االثنني إىل الجمعة من الساعة  7مسا ًء ويف عطالت نهاية األسبوع والعطالت 		
الرسمية ،كام يجب عىل هؤالء أن تكون بحوزتهم تذكرة  Sاملحلية وتكون معهم حينها.
وإذا كان يجب أن تستمر الرحلة لفرتة من الوقت :ميكنكم متديد التذكرة الشهرية  Sالخاصة بكم من 		
خالل استخدام التذكرة اليومية  Sملنطقة واحدة ( ،Aأو  ،Bأو  )Cيف كل منطقة التسعرية الخاصة 		
باتحاد النقل الكبري يف هانوفر (مناطق .)ABC

إذا كنتم تريدون السفر من وقت آلخر بالحافلة والقطار ،ميكنكم استخدم التذكرة اليومية .S
ميكنكم من خالل تذكرة  Sاملحلية ،كإثبات لألهلية واالستحقاق ،الحصول عىل التذكرة اليومية  Sملنطقة واحدة،
أو منطقتني ،أو ثالث مناطق .هذه التذكرة صالحة ليوم واحد حتى الساعة  05:00من اليوم التايل.

متاح هنا:

توجد هنا التذكرة اليومية  Sوالتذكرة الشهرية

هذه هي الطريقة التي تعمل بها :يحق لجميع األشخاص الذين يحملون تذكرة  Sاملحلية الحصول عىل
التسعرية االجتامعية من اتحاد النقل الكبري يف هانوفر .إذا مل تستلموا هذه البطاقة أوتوماتيك ًّيا أو فقدمتوها،
ُفيجى االتصال مبكاتب الرعاية االجتامعية يف املدن والبلديات أو مكاتب العمل يف منطقة هانوفر .وينطبق هذا
أيضً ا إذا تلقيتم اإلعانات فقط يف وقت الحق.

:S

يف مراكز البيع أو الخدمة التابعة التحاد النقل الكبري يف هانوفر GVH
ويف املاكينات الخاصة برشكة  ÜSTRAورشكات النقل بالسكك الحديدية
ومع طاقم القيادة يف حافالت رشكة  regiobusيف هانوفر
من خالل طاقم القيادة يف حافالت رشكة  ،ÜSTRAميكنكم الحصول فقط عىل التذكرة اليومية 		 S
والتذكرة اليومية  Sالخاصة بالطفل.

من الجيد أن نعرف:

يسافر األطفال املرافقون الذين تقل أعامرهم عن  6سنوات عىل جميع الحافالت والقطارات الداخلة ضمن
اتحاد النقل الكبري يف هانوفر  ،GVHمجانًا بشكل أسايس.
التذكرة اليومية  Sالخاصة بالطفل صالحة لألطفال من سن  6إىل  14عا ًما ،يف جميع أنحاء منطقة التسعرية
بالكامل (املناطق .)ABC
التسعرية االجتامعية من اتحاد النقل الكبري يف هانوفر ،تكون سارية فقط باالرتباط مع تذكرة  Sاملحلية 		
وبطاقة هوية رسمية.

حقكم يف الحصول عىل تذكرة S

املحلية:

إذا كنتم تعيشون يف منطقة هانوفر و ...
تحصلون عىل إعانات مستمرة مبوجب الجزء الثاين عرش من قانون الشؤون االجتامعية.
تحصلون عىل إعانة البطالة من النوع الثاين أو اإلعانة االجتامعية مبوجب الجزء الثاين من قانون
الشؤون االجتامعية.
تحصلون عىل الخدمات األساسية واإلعانات املستمرة يف الحاالت الخاصة مبوجب قانون إعانة
طالبي اللجوء (.)AsylbLG
تحصلون عىل املعونة اإلضافية املستمرة لسبل املعيشة ،وكذلك عىل معونة الرعاية وفقًا لقانون
الرعاية االتحادي (.)BVG
كطفل يعيش عىل املعونات االجتامعية ،ال يحصل عىل إعانات مكتب العمل بسبب إعانة السكن
لألطفال.
وتعيشون عىل املعونات االجتامعية ،ولكن ال تحصلون عىل إعانات من مكتب العمل بسبب
املعاشات التقاعدية.
إذا كانت لديكم أي أسئلة ،يُرجى االتصال مبكتب الرعاية االجتامعية أو مكتب العمل الخاص بكم.

