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تراڤڵکارد  -ئاسان و لەبار

تراڤڵکاردی النسترافیکن کاری گەشتکردن لەگەڵ ئێمەدا بە تایبەتی ئاسان دەکات .دەتوانیت لە
یەکێک لە بریکارەکانمان ،لە ناوەندی ڕاژەخواز یان لەناو پاسەکەدا بلیتێک بکڕیت و زیادی
بکەیت بۆ کارتەکەت .دەتوانیت چەند بلیتێک زیاد بکەیت بۆ هەمان تراڤڵکارد .هەروەها
دەتوانیت تراڤڵکاردەکەت بە کرێدت پڕ بکەیتەوە بۆ ئەوەی بتوانیت بلیتێکی تاکی پێ بکڕیت.

ئەگەر ئەژمێرێکت لەالی ئێمە دروست کردووە و تراڤڵکاردەکەت لەسەر وێبسایتەکەمان تۆمار
کردووە ،ئەوا دڵنیایی کارتی بزربووی ئێمە دەتگرێتەوە .ئەمەش بەو مانایە دێت ئەگەر تۆ
تراڤڵکاردەکەت بزر بکەیت دانەیەکی نوێ بە خۆڕایی وەردەگریت  -کە هەموو ئەو بلیتانەی
تێدایە کە لەناو کارتەکەدا هەتبووە لەگەڵ پاشماوەی کرێدتەکەش .ئەگەر بڕۆیت بۆ وێبسایتەکە
دەتوانیت باالنسەکەت بپشکنیت ،کرێدتی خۆت پڕ بکەیتەوە ،و بلیتی زیاتریش بکڕیت و
تەنانەت کارەتەکەشت بەربەست بکەیت.
زانیاری زیاتر لە  lanstrafiken.seبەردەستە ،لەوێ دەتوانیت هەروەها نرخەکانی ئێستا،
لیستێک بە بریکارەکانی فرۆشتن و زۆر زانیاری زیاتریش ببینیتەوە.

بەخێرهاتی!

خۆشحاڵین بەو هەڵبژاردەت بۆ بەکارهێنانی ئێمە کاتێک لە هەرێمی
ئۆربێرۆدا گەشت دەکەیت .ئێمە هەموو هەوڵێک دەدەین بۆ
زامنکردنی ئەوەی گەشتێکی سەالمەت و ئارام بەڕێ بکەیت.
النسترافیکن بەرپرسە لە هەردوو پاسەکانی ناوشار و پاسە هەرێمیەکان .دەکرێت بلیتەکانمان
لەسەر زۆرینەی هێڵەکان و هەروەها بۆ گەشتکردن بە شەمەندەفەریش بەکاربهێنرێن.
ئەم نامیلکەیە زانیاری تێدایە سەبارەت بە چۆنێتی دۆزینەوەی هێڵەکەت ،جۆرە جیاوازەکانی
بلیت کە بەردەستن و لە کوێ و چۆن بتوانیت بلیتەکانت بکڕیت.

بە تەلەفۆنە هۆشمەندەکەت بلیتێکی تاک بکڕە

تەلەفۆنی هۆشمەندت هەیە؟ ئەگەر هەتە ،دەتوانیت
کاربەرنامەی النسترافیکن دابگریت بە خۆڕایی.
دەتوانیت کاربەرنامەکە بەکاربهێنیت بۆ کڕینی
بلیتێکی تاک بە کارتی بانک یان بە ئینڤۆیس
(تەنها بۆ دانیشتووانی سوید) و زۆربەی ئەوەی
پێویستە بزانیت دەربارەی خزمەتگوزاریەکانی پاس
بدۆزیتەوە .کاربەرنامەکە پالندانەرێکی گەشت و
هەروەها خشتەی کات ،شوێنەکانی وێستگەی پاس،
کاتەکانی دەرچوون و گەیشتن و زۆر شتی مەزنی
تریشی هەیە .هەروەها نوێترین زانیاریشی تێدایە
دەربارەی ئاستەنگەکانی هاتوچۆ.

چەندین ڕێگای خێرا و ئاسان هەن بۆ کڕینی بلیتەکان ،وەک کاربەرنامەی النسترافیکن،
تراڤڵکارتی النسترافیکن کە بلیت یان کرێدتی تێدایە ،یان بە کارتی بانک لەسەر پاسەکە.

بەهیوای گەشتێکی خۆش!
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بلیتەکانمان
Våra biljetter
– Stadsbuss
ناوبەناو
گەشتیارانی
بۆ
کارلسکۆگا ،لیندسبێرگ)
(ئۆرێبرۆ،

بلیتی تاک
پێش گەشت

بلیتی تاک کاتێک
سەرکەوتوویت

بلیتی وەرزی
لەگەڵ پاسەکانی ناوشار

لەناو پاسەکانی ناوشار  -بۆ ماوەی سێ
کاتژمێر بۆ گەشتی بێسنوور کارایە*.
بۆ هۆیەکانی هاتوچۆی هەرێمی  -بۆ یەک
گەشت لەنێوان دوو شوێندا کارایە.

لەناو پاسەکانی ناوشار  -بۆ ماوەی سێ
کاتژمێر بۆ گەشتی بێسنوور کارایە*.
بۆ هۆیەکانی هاتوچۆی هەرێمی  -بۆ یەک
گەشت لەنێوان دوو شوێندا کارایە.

کارایە بۆ  31ڕۆژی یەک لەدوای یەک کاتێک.
لەسەر تراڤڵکارد دادەشکێنرێت.

بۆ  31ڕۆژی یەک لەدوای یەک کارایە
کاتێک لەسەر تراڤڵکارد دادەشکێندرێت.

لەسەر کاربەرنامەکەمان

بە کارتی بانک

پارەی بلیتە تاکەکەت بدە
لەناو پاسەکەدا بە بەکارهێنانی کارتێکی بانک.
نرخەکە کەمێک گرانترە لەوەی ئەگەر بلیتەکەت
پێش سەرکەوتنە ناو پاسەکە کڕیبێت

بە کرێدت

دەتوانیت بە ئاسانی تراڤڵکاردەکەت بە کرێدت
پڕ بکەیتەوە و بەکاری بهێنیت بۆ کڕینی بلیتی
تاک لەناو پاسەکەدا.

لەالی بریکاری فرۆشتن

دەکرێت بلیتی تاک بکڕرێت لە یەکێک لە
بریکارەکانی فرۆشتنمان ئەگەر دەتەوێت
دەستبەجێ گەشت بکەیت.

بلیتی هەرێمی

لەگەڵ پاسە هەرێمیەکان ،پاسی ناوشار و
شەمەندەفەر** لە هەرێمی ئۆرێبرۆدا کارایە.

بلیتی ڕێبوار

بلیتی ناوشار

کارایە لەو شارەدا کە هەڵبژاردەی تۆیە :ئۆرێبرۆ،
کارلسکۆگا* یان لیندسبێرگ.

بۆ گەشتکردنی ناقەرەباڵغی.

بۆ هاتوچۆ هەرێمیەکانی نێوان دوو شوێنی دیاریکراو کارایە و
پاسەکانی ناوشاریش لەخۆ دەگرێت ئەگەر هەر گۆڕانکارییەک
لە شوێنەکان کرابێت.

کارایە لەو شارەدا کە هەڵبژاردەی تۆیە :ئۆرێبرۆ،
کارلسکۆگا* یان لیندسبێرگ .بۆ گەشتکردنی
ناقەرەباڵغیی لە ڕۆژانی هەفتەدا ،ئێواران و لە
پشووەکانی کۆتایی هەفتە.

کارایە بۆ هەموو پاسە هەرێمیەکان ،پاسی ناوشار و
شەمەندەفەر** لە هەرێمی ئۆرێبرۆدا کارایە .کاتەکانی گەشتی
ناقەرەباڵغیی لە ڕۆژانی هەفتە ،ئێواران و لە پشووەکانی کۆتایی هەفتە

بلیتی سااڵنە

بلیتی ناقەرەباڵغیی

*) ڕێساکانی پاسەکانی ناوشار لە کارلسکۆگا کارپێکراوە بەسەر
هەردوو پاسەکانی ناوشار و پاسە هەرێمیەکان لە تێکڕای شارەوانیەکانی
کارلسکۆگادا.
**) کارایە بۆ گەشتکردن بە شەمەندەفەر لەچوارچێوەی هەرێمەکە بە
بەکارهێنان ی Västtåg/ Kinnekulletåget, Värmland� ،TIB
 .strafiks tåg, TÅGAB and SJکارا نییە لەسەر شەمەندەفەرە
خێراکانی  .X2000/SJبلیتەکە کارایە بۆ گەشتکردن بە شەمەندەفەر بۆ
کریستینهامن ،بەاڵم بۆ  SJنابێت .هەروەها بلیتەکە کارایە بۆ بەکارهێنان
لەگەڵ  Tåg i Bergslagenهەتا لودڤیکا و سکینسکاتبێرگ.
***) کارایە بۆ گەشتکردن بە شەمەندەفەر لەگەڵ Tåg i Bergslagen
لەچوارچێوەی هەرێمی ئۆرێبرۆ و بۆ گەشتکردن لە هەموو هەرێمەکەدا
بۆ لودڤیکا و سکینسکاتبێرگ.
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بۆ گەشتیارانی بەردەوام

بلیتی وەرزی
بۆ پاسەکانی ناوشار

دەکرێت بلیتی تاک
بکڕرێت بە بەکارهێنانی کاربەرنامەی
النسترافیکن
لەسەر تەلەفۆنە هۆشمەندەکەت.

3

بلیتەکانمان

بۆ زانیاری زیاتر دەربارەی بلیتەکانمان ،بڕوانە الپەڕەکانی 10-9

بلیتی حەسانەوە

کارایە بۆ هەموو پاسە هەرێمیەکان ،پاسی ناوشار و
شەمەندەفەر** لە هەرێمی ئۆرێبرۆدا کارایە .بۆ گەشتکردن بە
ئێواران و پشووەکانی کۆتای هەفتە.

پارەی  10مانگ بدە و بۆ  12مانگ
گەشتی پێ بکە سەبارەت بە بلیتە وەرزییە
دەسنیشانکراوەکان لەسەر پاسەکانی ناوشار و/
یان پاسە هەرێمیەکان و شەمەندەفەرەکان**.

بلیتی گەشتیاری

کارایە لەسەر پاسە هەرێمیەکان ،پاسەکانی
ناوشار و شەمەندەفەرەکان*** لە هەرێمی
ئۆرێبرۆ .گەشتی بێسنوور لەماوەی  24یان 72
کاتژمێردا.

بۆ زانیاری زیاتر دەربارەی بلیتەکانمان ،بڕوانە الپەڕەکانی 10-9
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ئایا هێشتا دڵنیا نییت کام بلیتە بەباشترین
شێوە بۆت دەگونجێت؟
لە  lanstrafiken.seئامڕازی
ڕێنمای بلیت دەبینیتەوە .وەاڵمی چەند
پرسیارێکی ساکار بدەرەوە دەربارەی
گەشتەکەت ،و ئێمە ئەو کاتە پێت دەڵێین
کام بلیتە بۆ تۆ گونجاوترینە.

کڕینی بلیتەکەت
بلیتە وەرزییەکان (بلیتی هەرێم ،بلیتی ڕێبوار،
بلیتی شار ،بلیتی ناقەرەباڵغیی ،بلیتی حەسانەوە و
بلیتی گەشتیاری) و دەکرێت تراڤڵکارد لە ناوەندی
ڕاژەخوازمان بکڕرێت لە وێستگەی سەرەکی لە
ئۆرێبرۆ ،لە بریکاری فرۆشتنەکانی النسترافیکن،
یان لە ناو پاسەکەدا .کاتێک تراڤڵکاردێکی نوێ
دەکڕیت کرێیەکی کارت بە بڕی  30کرۆن بۆ
نرخی بلیتەکە زیاد دەکەین .ئەگەر هەر پێشتر
تراڤڵکاردت هەبێت ،دەتوانیت بلیتێکی وەرزی
نوێ بکڕیت یان ماوەی بلیتە وەرزیەکەی ئێستات
درێژ بکەیتەوە بە سەردانکردنی وێبسایتەکەمان
 lanstrafiken.seو پارەدان بە کارتی بانک
(جگە لە بلیتی گەشتیاری کە لە بازاڕی وێبی ئێمەدا
بەردەست نییە).
تۆ دەتوانیت تەنها پارەی بلیتێکی سااڵنە بدەیت
بە بەکارهێنانی سیستمی کارتی قەرز .بڕۆ بۆ
 lanstrafiken.seو فۆرمێک چاپ بکە ،کە
دەتوانیت پڕی بکەیتەوە ،واژۆی بکەیت و بینێریت
بۆمان بۆ دەربڕینی ڕەزامەندی کارتی قەرز.
کرێدت بۆ کڕینی بلیتێکی تاک دەتوانرێت لە ناوەندی
ڕاژەخوازی ئێمە لە وێستگەی سەرەکی لە ئۆربێرۆ،
لە بریکارێکی فرۆشتنەکانی النسترافیکن ،یان لە
ناو پاسەکەدا پڕبکرێتەوە .ئەگەر تۆ تراڤڵکاردێک
لە یەکێک لە بریکارەکانی فرۆشتنەکانمان بکڕیت،
دەتوانیت کرێدتەکەت لە lanstrafiken.se
پڕ بکەیتەوە و بە کارتێکی بانک پارە بدەیت.
دەتوانیت لەناو پاسەکەدا بە کەمترین بڕی 200
کرۆنی سویدی کرێدتەکە پڕ بکەیتەوە .دەتوانیت
لە بریکارەکانی فرۆشتنەکانی تر لەبڕی  50کرۆن
هەتا  2000کرۆن پڕ بکەیتەوە بە یەکەی 50
کرۆنی .لیستێک بە ناوی بریکارەکانی فرۆشتنەکان
لە  lanstrafiken.seبەردەستە.
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دەتوانیت بلیتێکی تاک بکڕیت بە بەکارهێنانی
کاربەرنامەکەمان ،لە ناوەندی ڕاژەخواز لە
وێستگەی سەرەکی لە ئۆرێبرۆ ،لە بریکاری
فرۆشتنەکانی النسترافیکن ،یان لەناو پاسەکەدا
ئەگەر بە کرێدت یان بە بەکارهێنانی کارتێکی
بانک پارە بدەیت.

دۆزینەوەی هێڵەکەت

چەندین ڕێگە هەن بۆ دۆزینەوەی
هێڵی پاس ،وێستگەی پاس و کاتی
دەرچوونی دروست.
وێبسایتی النسترافیکن

لە  lanstrafiken.seپالندانەری گەشت
دەبینیتەوە .کاتێک گەڕانێک ئەنجام دەدەیت
پالندانەری گەڕانمان کاتی دەرچوون ،هێڵی پاسەکە،
ناوی وێستگەکانی پاس و کرێکە پیشان دەدات.
هەر هێڵە و وێستگەیەکی پاس الپەڕەی تایبەت بە
خۆی هەیە لەسەر وێبسایتەکە .لەسەر ئەم الپەڕانە
زانیاری دەربارەی هێڵێک یان وێستگەیەکی
پاسی دیاریکراو دەدۆزیتەوە ،بۆ نمونە وێنەکانی
وێستگەی پاسەکە و کاتەکانی دەرچوون.

کاربەرنامەی النسترافیکن

پالندانەری گەشت هەروەها بەردەستە لە ناو
کاربەرنامە خۆڕاییەکەماندا ،کە دەتوانرێت
دابگیرێت بۆ ناو تەلەفۆنە هۆشمەندەکەت.

خزمەتگوزاری ڕاژەخوازی النسترافیکن

یاریدەدەری تاکەکەسی بەردەستە لە خزمەتگوزاری
راژەخوازی النسترافیکن .پەیوەندی بکە بە ژمارە
 ،+46 (0)771-55 30ئیمەیڵ بنێرە بۆ
 lt.orebro@lanstrafiken.seیان سەردانمان
بکە لە ناوەندی ڕاژەخواز لە ئۆرێبرۆ.
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پارەدان بۆ
گەشتی پاسەکەت
تراڤڵکاردی النسترافیکن یەکێک لە
بلیتە وەرزیەکانمانی تێدایە.

کاتێک بۆ یەکەمجار بلیتەکەی ناو کارتەکەت
بەکاردێنیت دەبێت چاالکی بکەیت.

چاالککردنی بلیت لەناو پاسی شاری ئۆرێبرۆ
(پاسە مۆرەکان):
 )1تراڤڵکاردەکەت بەرانبەر ئامێرە خوێنەرەکە
ڕابگرە.
 )2ئەو بلیتە هەڵبژێرە کە دەتەوێت چاالکی بکەیت.
 )3دووبارە کارتەکە بەرانبەر بە ئامێرە خوێنەرەکە
ڕابگرە بۆ چاالککردنی بلیتەکەت.
کاتی دواتر کە گەشت دەکەیت تەنها ئەوەندەت
لەسەرە بلیتەکە بەرانبەر بە ئامێری خوێنەری
بلیتەکە ڕابگریت .شاشەکە دووپاتی دەکاتەوە کە
گەشتەکە تۆمار کراوە.
چاالککردنی بلیت لەناو پاسە هەرێمیەکان
و پاسی ناو شار لە کارلسکۆگا و لیندسبێرگ
(پاسە شینەکان):
 )1بە شۆفێرەکە بڵێ کە خوازیاریت بلیتە
وەرزیەکەت چاالک بکەیت.
 )2تراڤڵکاردەکە لەسەر ئامێری بلیتەکەی
تەنیشتی شۆفێرەکە دابنێ.
جاری دواتر کە گەشت دەکەیت تەنها ئەوەندەت
لەسەرە کارتەکە بخەیتە سەر ئامێری بلیتەکەی
تەنیشتی شۆفێرەکە بۆ تۆمارکردنی گەشتەکەت.
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تراڤڵکاردی النسترافیکن ی پڕ کراوە بە
کرێدت (کڕینی بلیتی تاک).

لەناو پاسەکانی شاری ئۆربێرۆ (پاسە مۆرەکان):
 )1جۆری بلیتەکە لە بژاردەکانی پیشاندراو لەسەر
ئامێری خوێنەری بلیتەوە هەڵبژێرە (گەورەساڵ،
گەنجان یان خێزان).
 )2کارتەکە بەرانبەر بە ئامێرە خوێنەرەکە ڕابگرە.
کرێکە لە کرێدتەکەت دادەشکێنرێت.
ئەگەر چەند کەسێک گەشت بکەن بە بەکارهێنانی
هەمان تراڤڵکارد ،ڕێکارەکە بۆ هەریەک لەو
کەسانە دووپات بکەرەوە.
لەناو پاسە هەرێمیەکان و پاسەکانی ناوشار
لە کارلسکۆگا و لیندسبێرگ (پاسە شینەکان):
 )1بە شۆفێرەکە بڵێ کە خوازیاریت گەشت بکەیت.
ئەگەر پسووڵەت دەوێت ،بە شۆفێرەکە بڵێ پێش
ئەوەی پارە بدەیت.
 )2تراڤڵکاردەکە لەسەر ئامێری بلیتەکەی تەنیشتی
شۆفێرەکە دابنێ .کرێکە لە کرێدتەکەت دادەشکێنرێت
و بلیتەکە لەسەر تراڤڵکاردەکەت بەردەست دەبێت.

کاربەرنامەی النسترافیکن (کڕینی بلیتی تاک)

بلیت بکڕە بە بەکارهێنانی کاربەرنامەکەی سەر
تەلەفۆنە هۆشمەندەکەت پێش ئەوەی بچیتە ناو
پاسەکە و بلیتەکەی سەر شاشەی تەلەفۆنەکە پیشانی
شۆفێرەکە بدە.

داگرتنی کاربەرنامەکە بۆسەر تەلەفۆنە
هۆشمەندەکەت ئاسانە .بڕۆ بۆ فرۆشگەی
کاربەرنامە ( )App Storeیان گووگڵ پلەی
( ،)Google Playبگەڕێ بۆ Länstrafiken
 Örebroو پەیڕەوی ڕێنماییەکان بکە .پێش ئەوەی
بۆ یەکەمجار کاربەرنامەکە بەکاربێنیت ،دەبێت بە
شێوازێکی پارەدانەوە پەیوەستی بکەیت  -کارتی
بانک یان ئینڤۆیس (تەنها دانیشتووانی سوید).

کارتی بانک (کڕینی بلیتی تاک)

شۆفێرەکە ئاگادار بکەرەوە لە شوێنی مەبەستت و
بە بەکارهێنانی کارتی بانک پارە بدە .با بەدرێژایی
گەشتەکەت بلیتەکەت پێ بێت.

پشکنینی بلیت

ئەگەر پشکنەری بلیت هات وتۆش بلیتێکی کارات
پێ نەبوو ،داوات لێدەکرێت کرێیەکی زێدە بدەیت
(کرێی پشکنین) هەروەها کرێ بەگوێرەی
ڕێسا و ڕێنماییەکانی کرێی ئێستای النسترافیکن.

پارەدانی گەشتی
شەمەندەفەرەکەت
زانیاری دەربارەی چۆنێتی پارەدانی بلیتێکی تاک
بە کرێدت یان چۆنێتی بەکارهێنانی بلیتی وەرزیت
بۆ گەشتکردن بە شەمەندەفەر لە ئامێرەکانی بلیتی
زەرد لەسەر پالتفۆرمەکان بەردەستە.
دەتوانیت بلیتەکەت بکڕیت لەماوەیەکدا کەمتر
نەبێت لە  30خولەک پێش وادەی دەرچوونی
شەمەندەفەرەکە .ئەگەر بلیتێکی تاکت نەکڕیوە
پێش ئەوەی بچیتە ناو شەمەندەفەرەکە ،یان ئەگەر
بلیتی وەرزی خۆتت تۆمار نەکردووە ،پێویستە
لەناو شەمەندەفەرەکەدا بلیتێک بکڕیت بەو نرخە
و بە بەکارهێنانی شێوازی پارەدانی دیاریکراو
لەالیەن کۆمپانیای شەمەندەفەرەکەوە.
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زانیاری بلیت

بلیتی وەرزی

مەودایەک لە بلیتە وەرزیەکان بەردەستە:
بلیتی هەرێمی ،بلیتی ڕێبوار ،بلیتی
ناوشار ،بلیتی ناقەرەباڵغیی ،بلیتی
حەسانەوە و بلیتی گەشتیاری .ئەمانە بە
کەسێکی دیاریکراوەوە پەیوەست نیین و
دەکرێت بدرێت بە کەسێکی تر.

هەموو بلیتە وەرزییەکان بۆ گەشتی بێسنوور بۆ ماوەی
 31ڕۆژی بەردەوام کاران ،جگە لە بلیتی گەشتیاری
کە بۆ ماوەی  24تا  72کاتژمێر کارایە .بلیتەکە بۆ
یەکەم جاری بەکارهێنانت چاالک دەکرێت.

بلیتی هەرێمی

پۆلێنی نرخ :پێگەیشتوو یان گەنج.
ناوچە :پاسەکانی ناوشار ،پاسە هەرێمیەکان
وشەمەندەفەرەکان لە سەرانسەری هەرێمی ئۆرێبرۆ و
بە درێژایی سنووری هەرێمەکە هەتا گرانگسبێرگ،
گۆتلوندا (تەنها هێڵی  ،)321ئاربۆگا (تەنها هێڵی
 ،)351کریستینهامن (لەوانە پاسەکانی ناوشار)،
ستۆرفۆرس ،فیلیپستاد و لەگەڵ Tåg i Bergslagen
(شەمەندەفەر) هەتا لودڤیکا و سکینسکاتبێرگ .لەسەر
شەمەندەفەرە خێراکانی  X2000/SJکارا نییە.

بلیتی ڕێبوار

پۆلێنی نرخ :پێگەیشتوو یان گەنج.
ناوچە :گەشتکردن بە هۆیەکانی هاتوچۆی هەرێمی
(شەمەندەفەر یان پاس) لەنێوان دوو شوێنی
دەسنیشنکراوی ناو هەرێمەکەدا و پاسەکانی ناوشاریش
دەگرێتەوە ئەگەر هەر نزیکیەکی هەبێت لە شوێنەکانەوە.
بلیتەکە لە سنوری هەرێمەکەوە بۆ هەمان ئەو شوێنانەی
ناوچەکە کە بلیتی هەرێمی دەیانگرێتەوە کارایە.
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بلیتی ناوشار

پۆلێنی نرخ :پێگەیشتوو یان گەنج.
ناوچە :پاسەکانی ناوشار لە ناوەندی ئۆرێبرۆ،
کارلسکۆگا (هەموو سنوری شارەوانی کارلسکۆگا)
یان لیندسبێرگ.

بلیتی ناقەرەباڵغیی

پۆلێنی نرخ :پێگەیشتوو
ناوچە :دەکرێت بۆ شار یان هەرێمێک دەسنیشان
بکرێت .کاتێک شار دەسنیشان دەکەیت دەکرێت
ئۆرێبرۆ ،کارلسکۆگا (هەموو سنوری شارەوانی
کارلسکۆگا) یان لیندسبێرگ هەڵبژێریت.
بە بەکارهێنانی بلیتێکی ناقەرەباڵغیی هەرێمی
دەگونجێت گەشت بکەیت بەگوێرەی ئەو شوێنانەی
کە بلیتی هەرێمەکە دەیانگرێتەوە .هەردوو جۆرەکە
ڕۆژانی هەفتە لەنێوان  9ب.ن -3د.ن و پاش 6
د.ن ،هەموو ڕۆژانی شەممە/یەک شەممە و پشووە
گشتیەکان کاران.

بلیتی حەسانەوە

پۆلێنی نرخ :پێگەیشتوو
ناوچە :هاوشێوەی بلیتی هەرێمی.
پاش  5د.ن ،هەموو ڕۆژانی شەممە/یەک شەممە و
پشووە گشتیەکان کارایە.

بلیتی وەرزیت درێژ بکەرەوە

دەتوانیت بلیتی وەرزیت درێژ بکەیتەوە بۆ ئەوەی
ماوەیەکی نوێ بگرێتەوە .لەبیرت نەچێت یەکەمجار
بلیتەکەت چاالک بکەیت .دەتوانیت بلیتی وەرزیت
وەک بەشێک لە پارەدان بۆ گەشتە تاکەکان
بە شەمەندەفەر بەکاربێنیت ،لەنێو هەرێمەکەدا
وبەدرێژایی سنوری هەرێمەکە.

زانیاری بلیت
بلیتی گەشتیاری

پۆلێنی نرخ :پێگەیشتوو ،گەنجان یان خێزان.
ناوچە :یان ئەوەتا هەمان ناوچەی وەک بلیتی
هەرێمەکەمان بۆ گەشتکردن بە پاس و تاگی
بێرگسالگن یان هەمان ناوچە وەک بلیتی
ڕێبوارمان.
دروستە بۆ گەشتکردن بۆ ماوەی  24هەتا 72
کاتژمێرلە یەکەم گەشتی چاالککراوەوە .کارایە بۆ
گەشتکردن بەدرێژایی ڕۆژ.

بلیتی سااڵنە

پۆلێنی نرخ :پێگەیشتوو یان گەنج.
ناوچە :هەروەک بۆ بلیتی وەرزی دەسنیشانکراو
دیاری کراوە .بلیتە وەرزیەکان (بلیتی هەرێمی،
بلیتی ڕێبوار ،بلیتی شار ،بلیتی ناقەرەباڵغیی و
بلیتی حەسانەوە) بە هەمان شێوە دەکرێت بەڕێگەی
کارتی داشکاندن وەک بلیتێکی سااڵنە پارەی
بدرێت .تۆ بۆ  10مانگی یەکەم پارە دەدەیت و دوو
مانگی کۆتا بە خۆڕایی وەردەگریت .فۆرمێکی
داواکاری جیاواز بەکاردەهێنرێت.
ئەمە گەشتی بێسنوورت بۆ ماوەی  12مانگ
پێ دەبەخشێت بەگوێرەی کارایی بلیتەکە .دڵنیایی
بلیتێکی بزربووی لەخۆگرتووە .فۆرمی داواکاری
لە  lanstrafiken.seبەردەستە و دەبێت لەالیەن
النسترافیکن وەربگیرێت لە ماوەیەکدا درەنگتر
نەبێت لە  15ی مانگی پێش ئەو مانگەی کە
خوازیاریت دەسبکەیت بە بەکارهێنانی بلیتە
سااڵنەکە .بڕوانە وێبسایتەکەمان بۆ زانیاری زیاتر.

بلیتی تاک
پۆلێنی نرخ :پێگەیشتوو ،گەنج ،خێزان یان
گرووپ( .گرووپ تەنها لەناو پاسەکەدا بەردەستە)
ناوچە :پاسەکانی ناوشار و پاسە هەرێمیەکان.
دەکرێت کرێدتی النسترافیکن هەروەها
بەکاربهێنرێت بۆ گەشتەکان بە بەکارهێنانی
شەمەندەفەرەکانی ،Tåg i Bergslagen
Värmland� ،Västtåg/Kinnekulletågett
 strafikو  TÅGABلە تێکڕای هەموو هەرێمی
ئۆرێبرۆدا.
بۆ بەدەستهێنانی باشترین نرخ بۆ بلیتی تاک ئێمە
پێشنیاری ئەوە دەکەین کە پێش چوونە ناو پاسەکە
بیکڕیت .دەگونجێت بلیتێکی تاک لەڕێگەی
کاربەرنامەکەمانەوە بکڕیت ،بە پڕکردنەوەی
کرێدتەکەت لەسەر تراڤڵکارد یان بە کڕینی بلیتێکی
تاک لە یەکێک لە بریکارەکانی فرۆشتنمان .ئەگەر
لەناو پاسەکەدا بلیتی تاک بکڕیت دەبێت بە کارتی
بانک پارە بدەیت .نرخ لەناو پاسەکەدا گرانترە
لەوەی ئەگەر پێش فرۆشتن بیکڕیت.
لەسەر پاسی ناوشاردا ،بۆت هەیە گەشتی بێسنوور
بکەیت بۆ ماوەی سێ کاتژمێر .ئەگەر بلیتێکی
تاک بۆ پاسێکی هەرێمی بکڕیت بلیتەکە بۆ گەشتە
دیاریکراوەکە کارایە.
دەکرێت بلیتێک بۆ پاسێکی هەرێمی بکڕرێت
لە ماوەیەکدا زووتر بێت لە  20خولەک پێش
دەرچوون ئەگەر بە کاربەرنامەکەمان بیکڕیت.
پێویستە هەروەها شێوازی پارەدانەکەت
هەڵبژاردبێت  -بانک یان ئینڤۆیس.
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پۆلێنی نرخ

بلیتەکانی تر

کاتێک لەگەڵ النسترافیکن گەشت دەکەیت
ئەم جۆرە نرخانەی الی خوارەوە کارپێکراون:

کارتی خوێندنگە :دوو بژاردە هەیە  -کارتی خوێندنگەی
نەوجەوان و کارتی خوێندنگەی هەرزەکار

منداڵ 6-0 :ساڵ .لەگەڵ هەموو پارەدانێکی
سەرنشین دوو منداڵ بە خۆڕایی گەشت دەکەن.
منداڵی سێهەم و هەر منداڵێکی دوای ئەو کرێی
کەسێکی گەنجی بۆ دەدرێت.
گەنج 19-7 :ساڵ.
پێگەیشتوو 20 :ساڵ و بەتەمەنتر.
خێزان :هەتا  5کەس کە لەوانە  2-1پێگەیشتوون و
ئەوانی تر مندااڵن یان کەسانی گەنجن.
گرووپ :ئەگەر لەگەڵ گرووپێکی گەورەتری
خەڵکیدا گەشت دەکەیت (هەتا زۆرترینی  50کەس
دەتوانیت بلیتێکی کاغەز بۆ سەرجەم گرووپەکە
بەدەست بێنیت.
دەشێت هەریەک لە سەرنشینان بە یاوەری دوو منداڵ
بێت کە بە خۆڕایی گەشت دەکەن هەتا ئەو ڕۆژەی
دەگەنە تەمەنی حەوت ساڵ .منداڵی سێهەم و هەر
منداڵێکی دوای ئەو کرێی کەسێکی گەنجی بۆ دەدرێت.
ئەو مندااڵنەی لەالیەن سەرنشینێکی پارەدەرەوە
یاوەری نەکراون کرێی کەسێکی گەنجیان لێ
وەردەگیرێت .بۆ مەبەستەکانی سەالمەتی ،نابێت
مندااڵنی تەمەن خوار شەش ساڵ بە تەنیا گەشت
بکەن.
گەنجان پارەی کەسێکی گەنجیان لێوەردەگیریت
هەتا ئەو ڕۆژەی دەگەنە تەمەنی  20ساڵ .ڕەنگە
ناسنامە داوا بکرێت.
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کارتەکانی خوێندنگە نافرۆشرێن بە خەڵکی بە گشتی.
ڕێسای تایبەت کارپێکراوە .بۆ زانیاری زیاتر ،بڕۆ بۆ
وێبسایتەکەمان lanstrafiken.se

کارتی کۆمپانیا

لەگەڵ کارتی کۆمپانیای النسترافیکن ،کۆمپانیاکان،
دەسەاڵتدارانی حکومی و ڕێکخراوەکان دەتوانن کارایی
گەشتی بزنسیان باشتر بکەن و لە هەمان کاتیشدا
بەشدارییەکی گرنگی ژینگەیی بکەن .کارتەکە پەیوەست
نەکراوە بە کەسێکی دیاریکراوەوە و دەکرێت لەالیەن
هەر کەسێکەوە لە شوێنکارەکەدا بەکاربهێنرێت بۆ کڕینی
بلیتی تاک بۆ گەشتکردن بە پاسەکانی النسترافیکن.
گەشتەکان مانگی جارێک ئینڤۆیس دەکرێن .بۆ زانیاری
زیاتر ،بڕۆ بۆ وێبسایتی  lanstrafiken.seی ئێمە.

دیداری پزیشکی

ئەگەر دیدارێکی پزیشکی نووسراوت هەیە لە
هەرێمی شاری ئۆرێبرۆ ،دەتوانیت بە گەشت بکەیت
بۆ دیدارەکەت بە بەکارهێنانی پاسە هەرێمیەکان یان
پاسەکانی ناوشار بە خۆڕایی .کارتی دیدارەکەت پیشانی
شۆفێرەکە بدە و بلیتێک وەربگرە ،کە بەیەکەوە لەگەڵ
کارتی دیدارەکەت ڕێگەت پێدەدات گەشت بکەیت.

گەشتکردن بۆ دەرەوەی
هەرێمی ئۆرێبرۆ

ئێمە هاوکاری دەکەین لەگەڵ کارپێکەرەکانی تری
هۆیەکانی هاتوچۆ لە سوید ،بۆ ئەوەی گەشتە دوورەکانت
بۆ ئاسان بکەین .دەتوانیت زانیاری زیاتر لەمبارەیەوە لە
 lanstrafiken.seبەدەست بهێنیت.

گواستنەوە بۆ پاس یان
شەمەندەفەرێکی تر
پاسی هەرێمی بۆ پاسی هەرێمی

کاتێک گەشتەکەت گۆڕینی تێدەکەوێت لە پاسێکی
هەرێمیەوە بۆ دانەیەکی تر ،دەتوانیت بلیتێک
بکڕیت بۆ لەخۆگرتنی تێکڕای گەشتەکەت بۆ
شوێنی جێمەبەستی کۆتات .ئەمە هەرزانترین
ڕێگەیە بۆ گەشتکردن.

پاسی هەرێمی بۆ پاسی ناوشار

کاتێک لەسەر پاسێکی هەرێمی گەشتەکەت
دەستپێدەکەیت ،بە خودکار بلیتێکی گواستنەوە بۆ
پاسێکی ناوشار لەخۆ دەگرێت ئەگەر پاسی ناوشار
لە شوێنی جێ مەبەستت بەردەست بێت .کاتی
گواستنەوە دەگۆڕێت بەگوێرەی دووری گەشتەکەت
بە پاسی هەرێمی.

پاسی ناوشار بۆ پاسی هەرێمی

بلیتەکەت لە پاسی ناوشارەوە پیشانی شۆفێری
پاسە هەرێمیەکە بدە و پرسیار بکە بۆ کڕینی
بلیتێکی گواستنەوە.

شەمەندەفەر بۆ پاسی ناوشار

کاتێک بە شەمەندەفەر گەشتەکەت دەستپێدەکەیت،
بە خودکار بلیتێکی گواستنەوە بۆ پاسێکی ناوشار
لەخۆ دەگرێت ئەگەر پاسی ناوشار لە شوێنی
جێ مەبەستت بەردەستە .کاتی گواستنەوە دەگۆڕێت
بەگوێرەی دووری گەشتەکەت بە شەمەندەفەری
هەرێمی.

پاسی ناوشار بۆ شەمەندەفەر

لەسەر پاسی ناوشار هەروا بە سانایی بە شۆفێری
پاسەکە بڵێ کە تۆ خوازیاریت بلیتێک بکڕیت بۆ
لەخۆگرتنی تێکڕای گەشتەکەت هەتا جێمەبەستی کۆتا.
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زانیاری بەسوود
کاتێک لەگەڵ ئێمە
گەشت دەکەیت
• عەرەبانەی منداڵ کە منداڵی تێدا هەڵدەگیرێت و
داردەست دەکرێت بهێنرێنە ناو پاسەکە ئەگەر جێگەی
پێویست هەبێت .بۆ مەبەستەکانی سەالمەتی پێویستە
لە جێگەیەکدا دابنرێن کە ڕاڕەوەکە بەربەست نەکەن.
هەمیشە بۆ شۆفێرە بڕیار بدات دەتوانرێت چەند
عەرەبانەی منداڵ/داردەست سەربخرێت بەبێ ئەوەی
سەالمەتیی سەرنشینان بخاتە مەترسیەوە.
• کورسیەکانی کەمئەندامان نیشانە کراون.
• پاسکیل لەسەر پاسە هەرێمیەکان و Tåg i Bergslagen
 ،بەپێێ هەبوونی جێگە ،هەڵدەگیرێن ،هەرچەندە ڕەنگە ڕێگە
نەدرێت بە دوو دانە زیاتر لەیەک کاتدا.
• لەهەر جێگەیەکدا پشتێنی سەالمەتی ببەسترێت
پێویستە بە درێژایی ماوەی گەشتەکە ببەسترێن.
پاسەکانمان هەروەها بۆ سەرنشینان بە پێوە
ڕەزامەندییان لەسەر دراوە.
• بە ڕوونی زەنگ لێبدە بۆ شۆفێرەکە کاتێک
دەتەوێت پاسەکە بوەستێت .ئەگەر تاریک بوو،
پێشنیاری ئەوە دەکرێت کە چاکەتێکی ئاسان
بینراو یان ڤێستێک بپۆشیت یان بەستەرێک بە
قۆڵتەوە بکەیت.
• کاتێک دوو پاس لە هەمان کاتدا لە وێستگەیەکی
پاس دەوەستن ،پاسی دووەم دەرناچێت و دووبارە
بوەستێتەوە .پێویستە سەرنشینان لەو خاڵەدا بچنە ناو
پاسەکەوە کە یەکەمجار لێی دەوەستێت.
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• هەندێک جار شەقامەکان و ڕێگاکان
دادەخرێن بەهۆی ڕووداوێکی گشتی سەرەکیەوە.
لەو حاڵەتەدا پاسەکان هێڵێکی جێگرەوە دەگرنە
بەر .زانیاری دەربارەی ئەمە لە وێستگەی پاسەکە،
لەسەر بۆردی پەخشکردنی زانیاریەکان و لەسەر
وێبسایتەکەمان  lanstrafiken.seباڵودەکرێتەوە.
• سەگ ،پشیلە و جۆرەکانی تری ئاژەڵی ماڵی کە
بە پاس دەگوازرێنەوە بە خۆڕاییە .پێویستە ئەوانە لە
پێشەوە یان لەناو قەفەس/سەبەتەدا دابنرێن .تۆ خۆت
بەرپرسیت لە زامنکردنی ئەوەی ئاژەڵەکەت
نائارامی بۆ سەرنشینانی تر دروست ناکات.
• لەبیرت بێت کە دەکرێت هەندێک کەس
هەستیاری (حەساسیەت) یان هەیە .ئەگەر ئاژەڵی
ماڵیت هێناوە لەگەڵ خۆتدا ،یان ئەگەر دەستکێشێکت
لەدەستدایە کە لە تەویلەی ئەسپ لەدەستت کردووە،
تکایە ڕەچاوی سەرنشینانی تر بکە و لە بەشی
پشتەوەی پاسەکە دابنیشە.
• بۆنی تیژ دەکرێت بە بێزارکردنێکی تەنگەنەفەسی
تەماشا بکرێت .مایەی پێزانین دەبێت ئەگەر ڕەچاوی
ئەو کەسانە بکەیت کە تەنگەنەفەسییان هەیە.
• لە پێناوی خۆشی هەموواندا
ڕێگە نادرێت بە جگەرەکێشان ،پۆشینی پێاڵوی
خلیسکێنەی پێچکەدار یان پێچکەداری دەم تیژ،
بەکارهێنانی سکەیت بۆرد ،یان پێ خستنە سەر
کورسیەکان ،هتد.
• هەر سەرنشینێک ڕەفتارێکی تێکدەرانە بنوێنێت
ڕەنگە داوای لێبکرێت پاسەکە بەجێ بهێڵێت.
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نیاری!

وردە زا

مەکۆی راژەخواز
ئەگەر هەر پرسیارێکت هەیە ،خۆشحاڵین پۆستی بکەیت لە مەکۆی ڕاژەخوازمان
لەسەر وێبسایتەکەمان .lanstrafiken.se
لە مەکۆکەدا دەتوانیت بە ئاسانی وەاڵمی پرسیارەکان بدۆزیتەوە و ڕێنوێنی لە تیمی
خزمەتگوزاری ڕاژەخوازەوە بەدەست بهێنیت .دەتوانیت پرسیارەکان بە ئینگلیزی یان
سویدی ئاراستە بکەیت.

هەواڵنامە
بە بەشداریکردن لە هەواڵنامەکەمان  Resvärtدەتوانیت دەستگەیشتنت هەبێت بۆ هەواڵ
و وردە زانیاریەکانمان بەڕێگەی ئیمەیڵ .هەواڵنامەکە تەنها بە زمانی سویدی بەردەستە.
خۆت تۆمار بکە لە .lanstrafiken.se

دڵنیایی گەشت

تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکان

ئەگەر گەشتەکەت بۆ ماوەی زیاتر لە  20خولەک دواکەوت و خەتای النسترافیکن بوو،
مافی ئەوەت دەبێت قەرەبوو بکرێیتەوە.

دوامان بکەوە لە  Facebookو  Twitterبۆ دەستگەیشتن بە وردە زانیاری ،هەواڵەکان،
پێشبڕکێکان و شتی سەرنجڕاکێشی زیاتر .زانیاریەکان بە سویدی باڵو دەکرێنەوە ،بەاڵم
دەتوانیت پرسیارەکانت بە ئینگلیزی ئاراستەی ئێمە بکەیت ئەگەر وەها دەخوازیت.

زانیاری زیاتر دەربارەی مەرج و بەندەکانی گەشتکردنمان و فۆرمی داخوازنامەی
دڵنیایی گەشت لە  lanstrafiken.seو بە پەیوەندیکردن بە بەشی خزمەتگوزاری
ڕاژەخوازمانەوە بەردەستە.

Länstrafiken Örebro
@LTOrebro
Lanstrafiken
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پەیوەندی
خزمەتگوزاری ڕاژەخواز
(تەلەفۆن)
دووشەممە-هەینی  7ب.ن -8د.ن.
شەممە-یەک شەممە  8ب.ن -8د.ن.
مەکۆی ڕاژەخوازlanstrafiken.se :
ئیمەیڵlt.orebro@lanstrafiken.se :
تەلەفۆن+46 (0)771-55 30 00 :
ناوەندی راژەخواز
دووشەممە-هەینی  7ب.ن -8د.ن.
شەممە-یەک شەممە  10ب.ن -5د.ن.
ناونیشانÖstra Bangatan 1, Resecentrum in Örebro :
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