
 سافر مع
 Länstrafiken Kronoberg  

– بالقطارات والباصات.

Arabiska 

حرية السفر من وإلى المواعيد الطبية 
يحق للشخص البالغ الذي لديه موعد طبي أو موعد مع طبيب األسنان أن يصطحب 
طفلين حتى عمر 6 سنوات مجانًا. يمكن اصطحاب عربة األطفال إذا كانت المساحة 

تسمح بذلك. 

السفر بالحافالت )الباصات(

كز الرعاية الصحية داخل المقاطعة إذا أبرزت  يمكنك الركوب مجانًا إلى أحد مرا
خطاب الموعد الطبي للسائق، وكذلك يمكنك الركوب مجانا من مركز الرعاية 

الصحية إذا أبرزت إيصال مقدم الرعاية الصحية الخاص بك. إذا لم يكن لديك خطاب 
الموعد أو كنت ال ترغب في تقديمه فسيجب أن تدفع ثم ترسل التذكرة مع إيصال 
 Region Kronoberg, Service- resor,( مقدم الرعاية  إلى منطقة كرونوبيري على

Växjö 88 351(. إذا قمت بشراء تذكرتك من خالل تطبيق السفر ، فيمكنك إرسال 
اإليصال إلى عنوان بريدك اإللكتروني ثم طباعته وإرساله إلى العنوان أعاله. تسدد 

منطقة كرونوبيري التكلفة الفعلية لرحلة الحافلة ، أي القيمة التي تم دفعها ببطاقة 
الدفع أو بطاقة السفر . 

التنقل بالقطار

كز الرعاية الصحية، فيجب عليك  إذا استخدمت القطار في الذهاب إلى أحدى مرا
شراء تذكرتك قبل المغادرة. السترداد أموالك على تذكرتك، أرسلها مع إيصال مقدم 

 الرعاية إلى:
 Region Kronoberg, Serviceresor, 351 88 Växjö. 

معلومات مفيدة
عربات األطفال - يمكن اصطحاب عربات األطفال مجانا إذا كان هناك مساحة 

تسمح بذلك. بالنسبة ألي عربات غير عربات األطفال، فستدفع عليها نفس 
التعريفة التي يدفعها الطفل / الشباب.

األطفال/الشباب إذا كنت ستدفع لطفل أو شاب أقل من 20 عاًما، فيجب عليك 
إخبار السائق مقدًما، وإال فسُيَطَبق سعر تذكرة الكبار.

الدراجات- يمكن أخذ الدراجات معك على متن القطار والحافالت الداخلية إذا كانت 
المساحة تسمح بذلك. تعريفة الدراجة هي نفس تعريفة تذكرة األطفال / الشباب. 

ال يجوز اصطحاب الدراجات على حافالت خدمة المدينة داخل مقاطعة كرونوبيري 
Kronoberg. يمكنك أن تأخذ دراجة قابلة للطي أو سكوتر كهربائي / دراجة هوائية أو 

دراجة صغيرة إذا كانت مطوية بالكامل.

المشروبات أثناء الرحلة يمكن تناول الطعام والشراب على متن الحافلة أو 
القطار شريطة أال يؤدي ذلك إلى إزعاج الركاب اآلخرين وعدم وقوع أي ضرر على 
كب مسؤول عن أي ضرر  länstrafiken  في المقاطعة أو أي ممتلكات أخرى. الرا

من هذا القبيل. ال يجوز تناول المشروبات الكحولية في الحافلة أو القطار أو في غرفة 
االنتظار أو مقاعد االنتظار.

كر / الغرامات - إذا لم يكن لديك تذكرة أو كان لديك تذكرة غير  التفتيش على التذا
صحيحة عند التفتيش ، فسوف تتحمل مسؤولية دفع غرامة قدرها 1200 كرونة 

سويدية.

الحيوانات األليفة - يمكن اصطحاب الكالب والقطط وغيرها من الحيوانات األليفة 
الصغيرة مجانًا بشرط أال يسبب ذلك أي إزعاج للركاب اآلخرين. يجب يكون الحيوان 

مربوطا ومحكوما أو محموال في قفص أو كيس.

يجب أال توضع الحيوانات على المقاعد.

األمتعة اليدوية - ُيمكنك أخذ المقدار الذي يمكنك حمله بسهولة مجانًا. يجب أال 
تسد حقائب اليد المخارج وال توضع على المقاعد.

التدخين - التدخين ممنوع ، بما في ذلك السجائر اإللكترونية  في الحافالت والقطارات 
وغرف االنتظار ومقاعد االنتظار. 

كز البيع الدائمة مرا

بيانات التواصل معنا:
المكتب: 80 32 0470-0470-58

مركز العمالء:  76 70 0771-76
kundcenter@lanstrafikenkron.se

منطقة كرونوبيري
Länstrafiken Kronoberg

88 351  فاكسيو

السعر للرحلة الواحدة بالكرونة السويدية بالقطار والحافلة )الباص(

 معا 
نحو استدامة أفضل

Alvesta
Pressbyrån

محطة القطار
0472-442 25

Lenhovda 
COOP Konsum

Konsum Storgatan 53
0474-485 40

Lessebo 
COOP Konsum

Storgatan 71
0478-100 04

Ljungby 
 Willys förbutik

 Garvaren, 
Stationsgatan 2

0372-253 74

Tingsryd 
Börjes Tingsryd

Storgatan 66-68
0477-482 00

 Markaryd
COOP Konsum

Drottninggatan 28
0433-100 64

 Åseda
COOP Konsum

Järnvägsgatan 9
0474-100 16

Älmhult
Sydresor AB

محطة القطار
0476-714 15

Växjö
Pressbyrån

Växjö Resecentrum  •  
0470-210 21   

PG Vejdes väg 29  •  
0470-76 18 75   

Storgatan 7  •  
0470-72 91 50   

Storgatan 36  •  
0470-212 71   

Växjö lasarett  •  
0470-254 29   

 Maxi ICA 
Stormarknad

Grand Samarkand
Hejaregatan

0470-79 99 00

السعر االعتيادي
تذكرة الرحلة الواحدة 

بطاقة السفر
الحافلة )الباص( والقطار

عدد 
المناطق

الطفل/
 الشباب
 أقل من
20 عام

 الكبار 
كبر من  أ
20 عام

كر  التذا
الثنائية/
العائلية

الطفل/
 الشباب
 أقل من
 20 عام

 الكبار 
كبر من  أ
20 عام

الثنائية/
العائلية

118  305414,40 24,0043,20

2 24 407219,2032,0057,60

330 509024,0040,0072,00

4 37 6211229,6049,6089,60

5 447413335,20 59,20106,40

6 52 8615541,6068,80124,00

760 10018048,0080,00144,00

870 11620956,0092,80167,20

976 12622760,80100,80181,60

 1083 13824866,40110,40198,40

119015027072,00120,00216,00

12  10016629980,00132,80239,20



كر التذا
كر، اختر ما يناسبك لدينا مجموعة متنوعة من التذا

تذكرة الرحلة الواحدة 

إذا كنت ال تتنقل كثيرا، وكان تنقلك عادة ما يكون ألماكن مختلفة  وغير محصور 
في مكان محدد.

كر الفردية عن طريق الهاتف المحمول أو بطاقة الفيزا أو  يمكنك شراء التذا
الماستركارد  أو بطاقة السفر. يمكنك شراء تذكرة الرحلة الواحدة نقًدا من أي من 

كز العمالء أو نقاط البيع. مرا

تذكرة الـ30 يوم

تمنحك تذكرة الـ30 يوم حق السفر لمدة 30 يوًما بين أي موقعين تختارهم على 
كر الـ 30 يوًما متاحة للكبار واألطفال / الشباب والطالب. أي خط . تذا

كر / الحد األدنى من السن  فئات التذا
كر.  الكبار بداية من سن 20 سنة. تطبق عليهم األسعار االعتيادية للتذا

يحصل األطفال / الشباب الذين تقل أعمارهم عن 20 عاًما على خصم 40٪ على 
كر الكبار.  السعر االعتيادي لتذا

يسري هذا الخصم حتى يبلغ الشاب يوم ميالده العشرين.  قد ُيطلب منك إبراز 
هويتك الشخصية إلثبات عمرك، وإال فسيتم تطبيق سعر تذكرة الفئة العمرية 

األعلى فوًرا. 

ُيَطَبق سعر تذكرة الكبار على المسافرين من سن 16 عاًما في السفر إلى الدنمارك.

األطفال تحت سن 7 سنوات: الصغار تحت سن السابعة يسافرون مجانًا بمرافقة 
شخص كبير )بحد أقصى طفالن على تذكرة الشخص الكبير(. تشتمل تذكرة 

الكبار المدفوعة على تذكرة رحلة واحدة وتذكرة  24 و 72 ساعة باإلضافة إلى تذكرة 
موسمية للكبار والطالب. الطفل المسافر بمفرده )دون رفيق من الكبار( يجب أن 

يحمل تذكرة طفل / شباب. 

تطبق تلك الشروط حتى بلوغ الطفل يوم مولده السابع. قد ُيطلب بطاقة هوية 
إلثبات عمر الطفل، وإال فسيتم فرض سعر تذكرة فئة أعلى على الفور.

كر الثنائية/العائلية التذا
كبر عند السفر مًعا. يمكن استخدام  كر الثنائية / العائلية خصًما أ تقدم التذا

البطاقة حتى خمسة أشخاص منهم شخصين من الكبار كحد أقصى. يمكنك 
توفير 10 ٪ مقارنة بشراء تذكرتين لفردين كبار. 

كر أو على متن  يمكن شراء التذكرة عن طريق الهاتف المحمول أو آالت التذا
كز البيع. الحافالت أو من مرا

 إذا اشتريت التذكرة باستخدام بطاقة السفر، فستحصل 
على خصم إضافي قدره ٪20.

كر الثنائية/العائلية توفر لك المال عندما تكون أنت شخص كبير وتسافر  التذا
برفقة شخص كبير آخر. التذكرة صالحة للسفر داخل/من وإلى مقاطعات 

كرونوبيرج، يونشوبينغ، هاالند ومن وإلى مقاطعة كالمار. ال يمكنك شراء التذكرة 
كر الثنائية/العائلية للسفر من Blekinge و اسكونة )Skåne( والدنمارك. التذا

تذكرة الرحلة الواحدة
إذا كنت ال تتنقل كثيرا، وكان تنقلك عادة ما يكون ألماكن مختلفة  وغير محصور في 

مكان محدد، فاألفضل أن تشتري تذكرة الرحلة الواحدة. 

يختلف سعر تذكرة الرحلة الواحدة حسب المناطق التي تتنقل بينها وحسب سن 
المسافر. يتم تطبيق تذكرة المنطقة الواحدة للسفر على  متن خدمات مدينة 

فاكسيو.

بطاقة السفر وبطاقة الـ30 يوم
بطاقة السفر 

بطاقة السفر ليست بطاقة شخصية؛ أي يمكن مشاركتها مع األصدقاء أو العائلة 
عندما ال تستخدمها بنفسك. بطاقة السفر تعتبر هي الدليل على تسديد ثمن 

الرحلة، ويجب أن تبقى معك طوال الرحلة.  يمكنك شحن بطاقة السفر إما 
باستخدام تذكرة موسمية أو رصيد سفر أو كليهما. 

رصيد بطاقة السفر

يمكنك شحن بطاقة السفر بدفعات قدرها 100 كرونة سويدية )100 هي الحد 
األدنى(. عندما تدفع ثمن تذكرة الرحلة الواحدة باستخدام رصيد بطاقة السفر تحصل 

على خصم 10٪ على السعر االعتيادي. بطاقات السفر ليست بطاقات شخصية، 
ويمكن استخدامها للتنقل داخل كرونوبيري )Kronoberg( ومن وإلى مقاطعات 

يونشوبينغ  Jönköping وهاالند Halland وكالمار Kalmar. ال يمكنك شراء تذكرة 
سفر إلى اسكونة Skåne أو الدنمارك باستخدام بطاقة السفر.

تذكرة الـ30 يوًما - إذا كنت تسافر بانتظام

يمكنك شحن بطاقة السفر الخاصة بك بتذكرة موسمية لمدة 30 يوًما لرحلة 
محددة تختارها أنت.  يمكنك استخدام تذكرة الـ30 يوًما إذا كنت تنتقل في العادة 

عبر حدود مقاطعة مجاورة. إذا اشتريت تذكرة الـ 30 يوًما للتنقل بالقطار، فيمكنك 
أيًضا استخدام الحافالت )الباصات( لنفس المسافة.

تذكرة الـ30 يوًما تصلح لالستخدام فقط عندما يكون لديك بطاقة سفر مفعلة.  
كز البيع الخاصة  يمكن تفعيل التذكرة على متن  الحافلة )الباص( أو من أي من مرا

كر في محطة السكك الحديدية. بنا أو من آلة التذا

من هم دون سن الـ20

- يمكنهم شراء تذكرة الـ30 يوم المخصصة  
للشباب بخصم ٪25.

عند السفر بتذكرة الـ30 يوم للشباب ، قد ُيطلب 
منك إبراز بطاقة هوية سارية إلثبات سنك.

تذكرة الحرية للشباب تحت سن 20 سنة

هي تذكرة موسمية مدتها 30 يوًما يمكن 
استخدامها للسفر خارج أوقات الذروة من االثنين 

إلى الجمعة من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة 
الرابعة فجرا، وفي أي وقت من يومي  السبت 

واألحد. تنطبق نفس قواعد أيام األسبوع على أيام إجازة نصف العام الدراسي وأيام 
الدراسة خالل الفصل الدراسي. تطبق أوقات التنقل الخاصة بيومي السبت واألحد 
على أيام العطالت الرسمية وأيام العطالت المتتالية. تبلغ تكلفة تذكرة الحرية 200 

كرونة سويدية ويمكن أن يستخدمها أي شخص أقل من 20 عاًما في الحافالت 
والقطارات في جميع أنحاء المقاطعة.

الطالب 

- يمكنهم شراء تذكرة الـ30 يوم بخصم ٪25. 

 Mecenat يمكنك شراء تذكرة الـ30 يوم المخصصة للطالب إذا كان لديك بطاقة
المخصصة للطالب أو تطبيق بطاقة الطالب مع رمز الخصم المخصص للطالب.

لتكون مؤهال للحصول على خصم الطالب يجب :
كز تعليم  أن تكون مسجالً في دورة في إحدى الجامعات أو الكليات أو غيرها من مرا

الكبار التي تؤهلك للحصول على القروض الدراسية.

أن تكون طالبا بحد أدنى دوام جزئي 50٪ تدرس لمدة 10 أسابيع على األقل خالل 
الفصل الدراسي الواحد.

يجب أن تكون قادًرا على تقديم هوية طالب سارية مع رمز السفر الخاص بالطالب 
كر أو فحصها.  باإلضافة إلى بطاقة هوية تحتوي على صورتك عند التفتيش على التذا

كيفية دفع ثمن تذكرة الحافلة )الباص(
 Länstrafiken  باستخدام تذكرة الهاتف المحمول. يمكن شرائها باستخدام تطبيق  •

Kronoberg عند شراء تذكرة من خالل الهاتف المحمول ألول مرة ، تحتاج إلى تسجيل 
بطاقة الدفع أو الفيزا أو الماستر كارد أو عبر خدمة فاتورة Klarna. يمكنك القيام بذلك 
عن طريق إدخال بعض البيانات على هاتفك المحمول. يمكنك شراء تذكرة من خالل 
الهاتف المحمول حتى 20 دقيقة قبل المغادرة. يجب عليك شراء تذكرة قبل ركوب 

الحافلة.

باستخدام بطاقة سفر مشحونة برصيد زمني أو برصيد بطاقة السفر.   •

باستخدام بطاقة دفع. توجد آالت الدفع بالبطاقات في جميع حافالت )باصات(   •
Länstrafiken Kronoberg . نقبل الدفع بالفيزا والماستركارد.

يمكنك أيًضا شراء تذكرة من مركز العمالء أو من مركز البيع.  •

لن ُيسَمح بالدفع نقدا في جميع الحافالت )الباصات( بداية من 15 ديسمبر 2019.  •

 كيفية الدفع لرحالت التنقل بالقطار
Krösatåg أو Öresundståg في قطارات

باستخدام بطاقة سفر مشحونة بتذكرة موسمية سارية.  •

باستخدام بطاقة سفر مشحونة برصيد بطاقة السفر.  اشتر تذكرة قبل ركوب   •
كز البيع. يمكن  القطار. يمكنك شراء تذكرة من مركز العمالء أو من أي من مرا

استخدام رصيد بطاقات السفر للتنقل داخل كرونوبيري )Kronoberg( ومن وإلى 
مقاطعات يونشوبينغ  Jönköping وهاالند Halland وكالمار Kalmar. ال يمكنك شراء 

تذكرة سفر إلى اسكونة Skåne أو  Blekinge أو الدنمارك باستخدام بطاقة السفر.

كر الموجودة على الرصيف. اشتر تذكرة قبل ركوب القطار. يمكنك  من آلة التذا  •
الشراء باستخدام رصيد بطاقة السفر أو باستخدام إحدى بطاقات الدفع )الفيزا أو 

كسبريس أو داينرز( الماستر كارد أو أمريكان إ

كر في جميع محطات القطار السويدية هناك آالت تذا

خدمة )My pages( للحصول على مزايا إضافية
My pages هي خدمة مجانية على موقعنا يمكنك من خاللها االطالع على 

العروض الرائعة والخدمات الذكية. لالشتراك في خدمة My pages  يجب أن يكون 
لديك رقم تسجيل مدني سويدي. في كل مرة تشتري فيها بطاقة سفر أو تشحن 

فيها بطاقة السفر الخاصة بك من خالل خدمة My pages، تحصل على خصم 
10٪ أو رصيد إضافي قدره 10٪. إذا قمت بتسجيل بطاقة السفر الخاصة بك على 

خدمة My pages، فستحصل على تعوض ضد الخسائر.

انتبه! عند شحن بطاقة السفر الخاصة بك من خالل خدمة  My pages، فقد 
يستغرق األمر ما يصل إلى 24 ساعة حتى يتم تحديث الرصيد.

عندما تشحن رصيدك من خالل خدمة My pages، فإن الدفع سيكون معلًقا. لن 
يتم تنشيط الرصيد الذي تم شحنه حتى تستخدم بطاقتك في مقاطعة كرونوبيري. 

يمكنك بعد ذلك استخدام البطاقة خارج حدود المقاطعة.

lanstrafikenkron.se/minasidor يمكنك قراءة المزيد حول هذا الموضوع على

تطبيق السفر
كر من  من خالل تطبيق السفر Länstrafiken Kronoberg يمكنك شراء التذا

خالل هاتفك المحمول والتخطيط لرحلتك  والبحث عن المحطات  ورؤية 
الحافالت على الخريطة  والتحقق من أوقات المغادرة من المحطة. قم بتنزيل 

 .Play التطبيق من متجر التطبيقات أو متجر

البطاقات المفقودة أو التالفة واسترداد المبالغ
أنت مسؤول عن بطاقة السفر الخاصة بك. إذا كانت بطاقتك ال تعمل بسبب خطأ 

فني، فسنقوم باستبدالها لك من مركز العمالء أو من مكتبنا مجانًا.

. My pages إذا فقدت بطاقتك، فسنستبدلها لك فقط إذا كانت مسجلة بخدمة

كر الفردية ورصيد السفر. ال يمكن استرداد التذا

يمكن استرداد بطاقة السفر التي تحتوي على تذكرة موسمية معلقة من مركز 
العمالء الخاص بنا مقابل دفع رسوم إدارية قدرها 50 كرونة سويدية.

يمكن تغيير المناطق أو الترقية إلى بطاقة أغلى للحصول على تذكرة موسمية 
معلقة بدون أي رسوم إدارية.

يمكنك الترقية إلى بطاقة أغلى في فترة سريان التذكرة الموسمية، لكن  ال يمكنك 
تغيير تاريخ انتهاء صالحيتها.

يمكن استرداد بطاقة السفر مع تذكرة الموسم المفعلة وفًقا للجدول أدناه:

 االسترداد كنسبة مئويةتاريخ السريان
من الرصيد الموجود بالبطاقة

1%80
2%60
3%50
4%40
5%30
6%20
7%10 رمز السفر الخاص بالطالب


