
ምስ Länstrafiken 
Kronoberg ዝግበር ጉዕዞ 

– ኣገልግሎታት ኣውቶቡስን ባቡርን።

Tigrinja

ምፍላጥ ጽቡቕ’ዩ
• • ደረታትደረታት  ዕድመዕድመ

20 ዓመትን ልዕሊኡን ዝገበረ ዓቢ ሰብ።ዓቢ ሰብ። እቲ ስሩዕ ክፍሊት ክትከፍሉ ይምልከተኩም። 
ካብ 16 ዓመት ንላዕሊ ዝዕድሚኦም ሰባት፡ ነቲ ናብ ዴንማርክ ዝገብርዎ ጉዕዞ፡ እቲ ናይ 
ዓበይቲ ክፍሊት ከምዝኸፍሉ ይግበር። ትሕቲ 20 ዓመት ዝዕድሚኡ ቆልዓ/መንእሰይቆልዓ/መንእሰይ 
እንተዄንኩም፡ ብቲኬት ቆልዑ/መንእሰያት ከምኡውን ብቲኬት ናጽነት ክትጉዓዙ ትኽእሉ
ኢኹም። ዕድሜኹም ንምርግጋጽ፡ ወረቐት መንነት ክሕተት ይከኣል እዩ፣ እንተዘይኮይኑ 
ድማ እቲ ኽፍሊት ናብ ዝለዓለ ጉጅለ ዕድመ ብኡንብኡ ከምዝሰጋገር ኽግበር እዩ።
ትሕቲ 7 ትሕቲ 7 ዓመት ዝዕድሚኦም ንኣሽቱ ቆልዑ፡ ምስ ዓቢ ሰብ ኣብ ዝመጽሉ እዋን፡ ብናጻ
ኽጉዓዙ ይኽእሉ (ንሓደ ከፋሊ ዓቢ ሰብ፡ እንተበጽሑ 2 ቆልዑ ጥራይ ክኾኑ ኣለዎም)። 
ኣብዚ፡ እተኸፍሎ ቲኬት ዓቢ ሰብ ማለት ንጽል ቲኬት፡ ናይ 24 ከምኡውን ናይ 72-ሰዓት 
ቲኬታት ወይ ናይ ዓቢ ሰብን ተማሃራይን ወቕታዊ ትኬት ማለት እዩ። ዘሰንዮ ዓቢ ሰብ 
ዘይብሉ ቆልዓ፡ ናይ ቆልዓ/መንእሰይ ቲኬት ክዕድግ ኣለዎ። እቲ ቖልዓ፡ ክሳዕ 7 ዓመት 
ዝገብር የገልግሎ። ዕድሜኹም ንምርግጋጽ፡ ወረቐት መንነት ክሕተት ይከኣል እዩ፣ 
እንተዘይኮይኑ ድማ እቲ ኽፍሊት ናብ ዝለዓለ ጉጅለ ዕድመ ብኡንብኡ ከምዝሰጋገር 
ኽግበር እዩ።

• • ናይ ህጻን ዓረብያ/ካሮሲና - ናይ ህጻን ዓረብያ/ካሮሲና - ቦታ ምስዝህልዋ፡ ብዘይ ክፍሊት ብናጻ ክትጥቀሙላ ትኽእሉ 
ኢኹም። ናይ ህጻን ዓረብያ/ካሮሲና፡ ንቖልዓ ንምስካም እንተዘይኮይኑ ንኻልእ ኣብ 
እትጥቀሙላ እዋን፡ ናይ ቆልዓ/መንእሰይ ክፍሊት ከምእትኸፍሉ ይግበር።

• • ቆልዓ/መንእሰይቆልዓ/መንእሰይ ንትሕቲ 20 ዓመት ዝዕድሚኡ ቆልዓ/መንእሰይ ኣብ እትኸፍልሉ እዋን፡ 
ኣቐዲምኩም ንመራሕ ኣውቶቡስ ክትሕብሩ ይግባእ፣ እንተዘይኮይኑ፡ ክፍሊት ቲኬት 
ዓበይቲ ከምእትኸፍሉ ኽግበር እዩ።

• • ብሽክለታት፡ብሽክለታት፡ ቦታ ምስዝህሉ፡ ኣብ ባቡርን ዞባውያን ኣውቶቡሳትን ተጻዒነን ክውሰዳ 
ይከኣል እዩ። ብሽኽለታት፡ ኣብ ውሽጢ ኣውራጃ Kronoberg ኣገልግሎት ኣብ ዝህባ 
ኣውቶቡሳት ከተማ ከይጽዓና ይኽእላ እየን። ተዓጻፊት ብሽክለታ፡ ናይ ኤለትሪክ ላብሬታ/ 
ብሽክለታ ወይ ምሉእ ብምሉእ እትዕጸፍ ንኡስ-ብሽክለታ ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም።

• • ኣብ ውሽጢ ዝውሃብ ምግብን መስተንኣብ ውሽጢ ዝውሃብ ምግብን መስተን ምግብን መስተን፡ ኣብ ውሽጢ ክውሰድ ይከኣል 
እዩ፣ ንኻልኦት ተጓዓዝቲ ዘይርብሽ ምስዝኸውን ከምኡውን ኣብ ንብረት länstrafiken 
ወይ ዝኾነ ካልእ ተጓዓዚ ዕንወት ዘየብጽሕ ምስዝኸውን ክብላዕን ክስተን ይከኣል እዩ። 
ተጓዓዚ፡ ንዘጋጥም ዝኾነ ዕንወት ተሓታቲ እዩ። 
ኣልኮላዊ መስተታት፡ ኣብ ኣውቶቡስ ወይ ባቡር፡ ኣብ መጸበዪ ክፍሊ ወይ ኣብ 
መጽለሊታት ክውሰድ ኣይከኣልን እዩ።

• • ቊጽጽር ቲኬት/ክፍሊት መቕጻዕቲ -ቊጽጽር ቲኬት/ክፍሊት መቕጻዕቲ - ኣብ እዋን ቊጽጽር፡ ቲኬት ሒዝኩም 
ምስዘይትጸንሑ ወይ ዘይቅኑዕ ቲኬት ምስእተቕርቡ፡ ክሮነር ስዊድን 1,200 ከም ክፍሊት 
መቕጻዕቲ ንኽትከፍሉ ክትሕተቱ ኢኹም።

• • ለማዳ እንስሳታት - ለማዳ እንስሳታት - ኣኻልብ፡ ደማሙን ካልእቶ ንኣሽቱ ለማዳ እንስሳታት፡ ንኻልኦት 
ተጓዓዝቲ ዘየጸግም ምስዝኸውን፡ ብዘይ ክፍሊት ብናጻ ክጽዓኑ ይከኣል እዩ። እንስሳታት፡
ብገመድ ከምዝእሰሩ ወይ ኣብ ጋብያ ወይ ሳንጣ ከምዝኣትዉ ኽግበር ይግባእ። 
እንስሳታት፡ ኣብ ኮፍ-መበሊ ክኾኑ ኣይግባእን።

• • ናይ ኢድ ሳንጣ - ናይ ኢድ ሳንጣ - ክሳዕ ከይተጸገምኩም ክትስከሙዎ እትኽእሉ ናይ ኢድ ሳንጣ ብዘይ 
ክፍሊት ብናጻ ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም። ናይ ኢድ ሳንጥእ፡ ኣብ መተሓላለፊ፡ 
መውጽኢ ኣፍደገ ክዓግቱ ወይ ኣብ ኮፍ መበሊ ኽግበሩ ኣይግባእን።

• • ምትካኽ ሽጋራ -ምትካኽ ሽጋራ - ኣብ ኣውቶቡሳት፡ ባቡራት፡ መጸበዪ ክፍልታትን መጽለሊታትን 
ንኤለትሮኒካዊ ሽጋራ ዘካተተ ሽጋራ ምትካኽ ክልኩል እዩ።

ነቚጣታት መሸጣ

ብሓባር። 
ንዘላቒ መጻኢ።

Alvesta
Pressbyrån
መደበር መገዲ ባቡር
+46 (0)472 442 25

Lenhovda
COOP Konsum
Storgatan 53
+46 (0)474 485 40

Lessebo 
COOP Konsum
Storgatan 71
+46 (0)478 100 04

Ljungby
Willys förbutik 
Garvaren, Stationsgatan 2
+46 (0)372 253 74

Tingsryd
Börjes Tingsryd
Storgatan 66-68
+46 (0)477 482 00

Markaryd 
COOP Konsum
Drottninggatan 28
+46 (0)433 100 64

Åseda 
COOP Konsum
Järnvägsgatan 9
+46 (0)474 100 16

Älmhult
Sydresor AB
Railway station
+46 (0)476 714 15

Växjö
Pressbyrån

• Växjö Resecentrum
+46 (0)470 210 21

• PG Vejdes väg 29
+46 (0)470 76 18 75.

• Storgatan 2
+46 (0)470 72 91 50.

• Storgatan 36
+46 (0)470 212 71

• Växjö Hospital
+46 (0)470 254 29

Maxi ICA 
Stormarknad
Grand Samarkand
Hejaregatan
+46 (0)470 79 99 00.

ማእከል ዓሚል
Länstrafiken
Växjö resecentrum
+46 (0)771 767 076

ማእከል ዓሚል 
Länstrafiken Kronoberg 
Växjö Resecentrum 
ዝኽፈተሉ ሰዓታት 
ሰኑይ-ዓርቢ 06.00-19.00
ቀዳም 08.00-14.00
ሰንበት 12.00-18.00

ኣብ ዝኽፈተሉ ሰዓታት ዝኾነ ለውጥታት ምስዝህሉ፡ ኣብ
lanstrafikenkron.se/vaxjo ክወጽእ እዩ።
ዝጠፍኤ ንብረት፥ +46 (0)733 47 79 26.

+46 (0)771 76 70 76
kundcenter@lanstrafikenkron.se

ካብ 23 መጋቢት - 31 ታሕሳስ 2021 የገልግል

?

ዝያዳ ሓበሬታ ትደልዩ እንተዄንኩም፡ ብኽብረትኩም ን 
lanstrafikenkron.se ከፊትኩም፡ ኣብ ላዕለዋይ የማናይ ሸነኽ ኣብ 
ዝርከብ ምልክት ጠውቑ። ድሕሪ’ዚ፡ ነዚ መርበብ-ሓበሬታ’ዚ፡  
ናብ ዝመረጽክሙዎ ? ቛንቋ ክትትርጉሙዎ ኽትክእሉ ኢኹም።

Trycksak
3041 0298

SVANENMÄRKT

ብዝሒ 
ዞናት

ትሕቲ 20 
ዝዕድሚኡ 

ቆልዓ/
መንእሰይ

ዓቢ ሰብ 
20+

ትሕቲ 20 
ዝዕድሚኡ 

ቆልዓ/
መንእሰይ

ዓቢ ሰብ
20+

1 18 30 16.20 27.00

2 24 40 21.60 36.00

3 30 50 27.00 45.00

4 37 62 33.30 55.80

5 44 74 39.60 66.60

6 52 86 46.80 77.40

7 60 100 54.00 90.00

8 70 116 63.00 104.40

9 76 126 68.40 113.40

10 83 138 74.40 124.20

11 90 150 81.00 135.00

12+ 100 166 90.00 149.40

ንጽል ቲኬት
ክፍሊት

ንጽል ቲኬት
10 %

ክፍሊት ንጽል ኬት ብክሮነር ስዊድን (SEK)
*ኣብ ኣፕሊኬሽን ጉዕዞ ዘሎ ዋጋ፡ My Account (ሕሳባይ) ከምኡውን ማሽን ቲኬት



ቲኬታት
ንዂሉ ንጽልን ወቕታውን ቲኬታት ኣብ ኣፕሊኬሽን ጉዕዞ፡ ኣብ My Account፡ ኣብ 
ውሽጢ ኣውቶቡስ፡ ኣብ ነቚጣታት መሸጣን ኣብ ዘሎና ማእከል ዓማዊል ክትዕድግዎ 
ትኽእሉ ኢኹም። ንጽል ቲኪአታት ክትዕድጉን ኣብ ማሽን ቲኪአት ድማ ወቕታዊ 
ቲኪአታት ክትጽዕኑን ትኽእሉ ኢኹም።

ንጽል ቲኬት
ንጽል ቲኬት ኣብ እትዕድግሉ እዋን፡ ብመገዲ ዘሎና ኣፕሊኬሽን ጉዕዞ ምዕዳግ እቲ ዝበለጸ 
ኣማራጺ እዩ። ንንጽል ቲኪአታት ድማ ምስ ካርድ ጉዕዞ ከተተኣሳስርዎ ትኽእሉ ኢኹም።
ንንጽል ቲኪአት ዝኽፈል ክፍሊት፡ ኣብ ብዝሒ ዞናትን ዕድመ ተጓዓዝን ዝሙርኮስ እዩ። 
ብባቡር ንዝግበር ጉዕዞ ዝዕደግ ንጽል ቲኪአት፡ ኣብ መንቀልን መብጽሕን ዞናታት ንዝግበር 
ናጻ ጉዕዞ ኣውቶቡስ ዘጠቓልል እዩ። 

ናይ 24-ሰዓት ቲኬት
ንልዕሊ 24-ሰዓት ንዝኾነ ግዜ ብሓደ መስመር ጉዕዞ፡ ሓያሎ ጉዕዞታት ትገብሩ ምስእትኾኑ፡ 
ንናይ 24-ሰዓት ቲኬት ክትዕድጉ ንመኽረኩም። ናይ 24-ሰዓት ቲኬት፡ ልክዕ ዋጋ ንኣይቲ 
ንዝመረጽክሙዎ መስመር ጉዕዞ ንዘገልግል ክልተ ንጽል ቲኬታት እትኸፍልዎ እዩ፣ ን24 
ሰዓታት ድማ የገልግል።

ናይ 30-መዓልቲ ቲኬት
ብሓደ መስመር ጉዕዞ ብተደጋጋሚ እትጉዓዙ እንተዄንኩም፡ ናይ 30-መዓልቲ ቲኬታት 
እቲ ዝሓሰረ ኣማራጺ እዩ። እዚ ቲኬት፡ ኣብ ባቡራት ከምኡውን/ወይ ኣውቶቡሳት ከገልግል 
ይኽእል እዩ። ነዚ ትኬት’ዚ፡ ኣብቲ ዝመረጽክሙዎ መስመር ጉዕዞ፡ ን30 መዓልታት 
ብዘይገደብ ንኽትጉዓዙ ክትጥቀሙሉ ትኽእሉ ኢኹም። ናይ 30-መዓልቲ ቲኬታት፡ ንዓቢ 
ሰብ፡ ቆልዓ/መንእሰይ ከምኡውን ንመንእሰያት ይሽየጥ እዩ።
ናይ 30-መዓልቲ ቲኬት ባቡር፡ ናይ 30-መዓልቲ ቲኬት ባቡር፡ ኣብቲ ዝመረጽክሙዎ መስመር ጉዕዞ ብኣውቶቡስ 
ንኽትጉዓዝሉ ድማ የገልግል እዩ።
ናይ 30-መዓልቲ ቲኬት ኣውራጃ፡ ናይ 30-መዓልቲ ቲኬት ኣውራጃ፡ ኣብ Växjö ከምኡውን Älmhult ንዝውሃብ ኣገልግሎታት 
ከተማ ንዘጠቓልል ብ መላእ ኣውራጃ Kronoberg ንዝግበር ጉዕዞ የገልግል። 

ንትሕቲ 20 ዓመት ዝዕድሚኡ ዝውሃብ ቲኬት ናጽነት 
ቲኬት ናጽነት፡ ኣብ መላእ ኣውራጃ ብኣውቶቡስን ባቡርን ንዝግበር ጉዕዞ ዘገልግል ናይ 
30-መዓልቲ
ወቕታዊ ትኬት እዩ። እዚ ቲኬት፡ ካብ ሰኑይ ክሳዕ ዓርቢ ካብ 14.00–04.00፣
ኣብ ቀዳምን ሰንበትን ድማ ኣብ ዝኾነ ግዜ ዘገልግል እዩ። ኣብ መዓልቲ ሰሙን ዝትግበር 
ተመሳሳሊ ሕግታት፡ ኣብ መዓልታት ዕረፍቲ ሰመስተርን መዓልታት ትምህርቲ ሰመስተርን 
ዝትግበር እዩ። እቲ ኣብ ቀዳም/ሰንበት ዝትግበር ሕግታት ድማ ኣብ ህዝባዊ በዓላትን 
ተኸታታሊ መዓልታት ዕረፍትን ይትግበር።
ዋጋ ቲኬት፡ ክሮኖር ስዊድን (SEK) 200 እዩ፣ዋጋ ቲኬት፡ ክሮኖር ስዊድን (SEK) 200 እዩ፣ ትሕቲ 20 ዓመት ዝዕድሚኡ ድማ 
ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ። እዚ ቲኬት፡ ብተሌፎን ሞባይል ክዕደግ ይግባእ፣ ምስኡ ድማ 
ቲኬት ናጽነት ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም።

ናይ 72-ሰዓት ቲኬት
ናብ Kronoberg ኣብ እትጉዓዝሉ እዋን፡ ናይ 72-ሰዓት ቲኬት ክትዕድጉ ዝሓሸ ኣማራጺ 
ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣገልግሎታት ከተማ Växjö ንምርካብ ወይ ኣብ መላእ ኣውራጃ 
ብኣውቶቡስን ባቡርን ጉዕዞ ንኽትገብሩ፡ ናይ 72-ሰዓት ቲኬት ክትመርጹ ትኽእሉ ኢኹም።

ናይ 365-መዓልቲ ቲኬት
ኣብቲ እንህቦ ኣገልግሎታት ብስሩዕ እትጉዓዙ እንተዄንኩም፡ ናይ 365-መዓልቲ ቲኬት፡ 
እቲ ገንዘብ እትቑጠብሉ ዝበለጸ ኣማራጺ እዩ። እቲ ዋጋ፡ ክንዲ ትሽዓተን ፈረቓን ናይ  
30-መዓልቲ ቲኬት እዩ። ብኻልእ ኣዘራረባ፡ ናይ ክልተን ፈረቓን ኣዋርሕ “ናጻ” ናይ  
365-መዓልቲ ቲኬት ትረኽቡ ማለት እዩ። 

ምልክት ጉዕዞ ተማሃራይ

ምጉዳል ዋጋ
ኣብ መስመራ ባዕላዊ ኣገልግሎት ዝግበር ናይ 10 % ምጉዳል ዋጋ
ንንጽል ቲኬት ወይ ወቕታዊ ትኪት ብመገዲ ኣፕሊኬሽን ጉዕዞ፡ My Account ወይ ኣብ 
ማሽን ትኬት ምስእትዕድጉ፡ ናይ 10% ምጉዳል ዋጋ ትረኽቡ።

ንስድራቤትን መሓዙትን ዝውሃብ ምጉዳል ዋጋ
እቲ ንስድራቤትን መሓዙትን ዝግበር ምጉዳል ዋጋ፡ ክልተ ወይ ልዕሊኡ ሰባት ብሓባር 
ብምዃን፡ ናይ ሓባር ንጽል ቲኬት ወይ ናይ 24-ሰዓት ትኬት ምስእትዕድጉ፡ ካብ ጠቕላላ 
ዋጋ’ቲ ቲኬታት፡ ናይ 25% ምጉዳል ዋጋ ይግበረልኩም። እቲ ንስድራቤትን መሓዙትን 
ዝግበር ምጉዳል ዋጋ፡ ኣብ Kronoberg ዘገልግል ኮይኑ፡ ናብ ጐሮቤት ኣውራጃ ንዝወስድ 
ንጽል ቲኬት ምስእትዕድጉ’ውን የገልግለኩም እዩ። እዚ ምጉዳል ዋጋ፡ ነቲ ቲኬት 
ዝዓደግክሙሉ ቦታ ብዘየገድስ፡ ብኡንብኡ ከምዝጐድል ክኸውን እዩ።

ንቆልዓ/መንእሰይ ኣብ ዘገልግል ንጽል ትኬት ዝግበር ምጉዳል ዋጋ
ትሕቲ 20 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ/መንእሰያት፡ ዓበይቲ ካብ ዝኸፍልዎ ዋጋ ስሩዕ ንጽል 
ትኢኬት ናይ 40% ምጉዳል ዋጋ ይረኽቡ።

ንቖልዓ/መንእሰይ ከምኡውን ንተማሃራይ ዝግበር ናይ 25% ምጉዳል ዋጋ
ትሕቲ 20 ዓመት ዝዕድሚኡ ዝኾነ ሰብ ከምኡውን/ወይ ተማሃራይ፡ ኣብቲ ዝዕድጐ ናይ 30-
መዓልቲ ቲኬት ናይ 25% ምጉዳል ዋጋ ይርከብ።
ተማሃሮ፡ ዲጂታላዊ ካርድ መሰናት (Mecenat card)፡ ካርድ ተማሃራይ ወይ ምልክት ጉዕዞ 
ተማሃራይ ዘለዎ ዊስቱደንትስ (WeStudents) ክህልዎም የድልዮም። ኣብ ቲኬት ቊጽጽር/
ምክትታል ኣብ ዝግበረሉ እዋን፡ ምልክት ጉዕዞ ተማሃራይን ናይ መንነት ስእልን ንዘለዎ ብቑዕ 
ወረቐት መንነት ተማሃራይ ከተቕርቡ ክትክእሉ ኣለኩም።  
ንተማሃራይ ንዝውሃብ ምጉዳል ዋጋ ንኽግበረልኩም፡ ነዚ ዝስዕብ ኽትገብሩ ይግባእ፥ንተማሃራይ ንዝውሃብ ምጉዳል ዋጋ ንኽግበረልኩም፡ ነዚ ዝስዕብ ኽትገብሩ ይግባእ፥

- �ለቓሕ ትምህርቲ ንኽትረኽቡ መሰል ኣብ ዝህበኩም ዩኒቨርሲቲ፡ ኮሌጅ ወይ 
ካልእ ማእከል ትምህርቲ ዓበይቲ፡ሓደ ኮርስ ንኽትምሃሩ እተመዝገብኩም 
ኽትኮኑ ኣለኩም 

- �እንተወሓደ 50% ናይ ፍርቂ መዓልቲ ትምህርትኹም፣ ኣብ ሓደ ሰመስተር  
ድማ እንተወሓደ ንተኸታተልቲ 10 ሳምንታት ትምሃሩ ምስእትህልዉ።

ንኣፕሌክሽን ጉዕዞ ወይ ካርድ ጉዕዞ መዝግብዎ
ንካርድ ጉዕዞኹም ብሓላፍነት እትስከሙ ባዕልኹም ኢኹም። ካርድኹም ብሰንኪ ቴክኒካዊ 
ጸገም ምስዘይሰርሕ፡ ነቲ ካርድ ኣብ ማእከል ዓሚል ወይ ቤት ጽሕፈትና ብናጻ ብዘይ-ክፍሊት 
ክንትክኣልኩም ኢና።
ንካርድ ጉዕዞ፡ ኣብ My Account ዝመዝገብኩም እንተዄንኩም፡ ኣብ ዝጠፍኣሉ 
ግዜ ውሕስነት ንኽትረኽቡ መሰል ዘውህበኩም እዩ። እዚ ማለት፡ ንካርድ ጉዕዞኹም 
ምስእተጥፍእዎ፡ ብመገዲ My Account ንትኬትኩም ናብ ካልእ ካርድ ጉዕዞ ወይ ኣፕሊኬሽን 
ጉዕዞ ብቐሊሉ ከተሰጋግሩ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ።
ቊጽሪ ተሌፎን ሞባይልኩም ኣብ ኣፕሊኬሽን ጉዕዞ ዝመዝገብኩም እንተዄንኩም፡ 
ቲኬትኩም ኣብ ዝጠፍኣሉ እዋን ውሕስነት ትረኽቡ፣ እዚ ማለት ተሌፎንኩም ኣብ 
እትጠፍኣሉ እዋን ወይ ነቲ ኣፕሊኬሽን ኣብ እተውጽእሉ ግዜ፡ ቲኬትኩም ኣይጠፍእን ማለት 
እዩ።

ምእታው ተመላሲ-ገንዘብ
እቲ ኣክቲቨይት ዘይተገብረ ግዚኡ ዘየብቅዐ ቲኬት፡ ኣብ ኣፕሊኬሽን ን365 መዓልታት 
ከምዝጸንሕ ኽትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም።

ቲኬታትን ሚዛን ሕሳብ ዓሚልን ኣይምለስን እዩ።

ኣክቲቨይት ዘይተገብረ ወቕታዊ ቲኬታት፡ ኣብ ማእከል ዓሚል ክምለስ ይከኣል እዩ፣  
ክፍሊት ምምሕዳር ግን ክሮነር ስዊድን (SEK) 50 ክኽፈል እዩ።

እቲ ኣክቲቨይት ዘይተገብረ ወቕታዊ ቲኬት፡ ናይ ምምሕዳር ክፍሊት ከይከፈልኩም፡ ኣብ 
ዞባታት ለውጢ ኽትገብሩ ወይ ናብ ዝኸበረ ካርድ ከተመሓይሹ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣክቲቨይት ንእተገብረ ወቕታዊ ቲኬት ናብ ዝኸበረ ቲኬት ከተመሓይሹ ትኽእሉ ኢኹም፣ 
ነቲ ዘብቅዓሉ ግዜ ግን ኽትቕይርዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም።

ቲኬታት ኣበይ ቦታ ትዕድጉ
ኣፕሊኬሽን ጉዕዞ
ኣብ Länstrafiken Kronoberg ኣብ ዘሎና ኣፕሊኬሽን ጉዕዞ፡ ንንጽልን ወቕታውን ቲኬታት 
ንዘጠቓልል ኲሉ ቲኬታት ናይ 10% ምጉዳል ዋጋ ትረኽቡ። ብSwish፡ ካርድ ባንኪ (Visa ወይ 
MasterCard) ወይ ካብ ዘለኩም ሚዛን ሕሳብ ዓሚል ኽትከፍሉ ትኽእሉ ኢኹም። ብክርድ 
ባንኪ ኽትከፍሉ እንተደሊኹም፡ ኣብ እትዕድግሉ እዋን ወይ ቅድሚኡ፡ ንዝርዝር ሓበሬታ 
ካርድኹም ከተእትዉ ኣለኩም። ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሜኹም እንተዄንኩም፡ እሞ ኸኣ ቲኬት 
ሞባይል ኽትጥቀሙ እንተደሊኹም፡ ምስ ካርድ ባንክ ርክብ ከምዝህልዎ ንምግባር (ሊንክ 
ንኽገብርልኩም) ንወለድኹም ወይ መጉዚትኩም ክትሓቱ ከድልየኩም እዩ።

እዚ ኣፕሊኬሽን፡ ንመወጠኒ ጉዕዞ፡ መናደዪ ዝቐረበ ፌርማታ ኣውቶቡስ፡ ኣብ መስመር ብዛዕባ 
እትርከብ ኣውቶቡስ ዝምልከት ሃበሬታን ካብ ፌርማ ኣውቶቡስ እትነቕለሉ ግዜን ድማ ዘሓዘ 
እዩ። ነዚ ናጻ ኣፕሊኬሽን፡ ኣብApp Store ወይ Play Butik ዳውንሎድ ግበርዎ።

My Account (ሕሳበይ)
ኣብ My Account፡ ንንጽልን ወቕታውን ቲኬታት ክትዕድጉን ከተመሓዳሩን ከምኡውን ምስ 
ኣፕሊኬሽን ጉዕዞ ወይ ካልእ ካርድታት ጉዕዞ ሊንክ ኽትገብሩን ትኽእሉ ኢኹም። ብSwish፡ 
ካርድ ባንኪ ወይ ካብ ዘለኩም ሚዛን ሕሳብ ዓሚል ኽትከፍሉ ትኽእሉ ኢኹም። ኣባል My 
Account ንኽትኮኑ ብናጻ እዩ። ቲኬታት ብመገዲ My Account ዓዲግኩም፡ ነቲ ቲኬት ድማ 
ኣብ ካርድ ጉዕዞ ወይ ኣፕሊኬሽን ጉዕዞ ከምዝጽዓን እንተገይርኩም፡ ነቲ ቲኬት ብኡንብኡ 
ክትጥቀሙሉ ትኽእሉ ኢኹም።

ንቲኬታት ንጡፍ ምግባር (ኣክቲቨይት ምግባር)ንቲኬታት ንጡፍ ምግባር (ኣክቲቨይት ምግባር)
ኣብ My Account፡ ቲኬታት ዓዲግኩም፡ ብኡንብኡ ኣክቲቨይት ንኸይትገብርዎ ድማ ክትውስኑ 
ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ እትጉዓዝሉ ግን፡ ኣብ My Account፡ ማሽን ቲኬት ወይ ኣብ ኣውቶቡስ 
ኣብ እትሳፈርሉ እዋን ኣክቲቨይት ኽትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም።
ንቲኬትኩም ኣለቅሑ ወይ ቲኬት ዓዲግኩም ንኻልእ ሰብ ስደዱንቲኬትኩም ኣለቅሑ ወይ ቲኬት ዓዲግኩም ንኻልእ ሰብ ስደዱ
ለቓሕለቓሕ ማለት መዓልቲ ንዘየእኸለ ወቕታዊ ቲኬት ንዝተረፈ መዓልቲ ጉዕዞ ካልእ ሰብ 
ንኽጥቀመሉ ምግባር ማለት እዩ።
ምስግጋር ቲኬት፥ምስግጋር ቲኬት፥ ኣክቲቨይት ዘይተገብረ ቲኬት፡ ምዝጉብ ናብ ዝኾነ ካልእ ተጠቃሚ ክትሰዱ 
ትኽእሉ ኢኹም፥ ንስኹም ግን ነቲ ቲኬት ብፍጹም ኣይክትጥቀሙን ኢኹም።
ንቲኬትኩም ድማ ኣብ መንጐ ኣፕሊኬሽን ጉዕዞን ካርድ ጉዕዞን እናቐያየርኩምእናቐያየርኩም ክትቐሙ 
ትኽእሉ ኢኹም።
ነፍስወከፍ ቲኬት፡ ሓንሳእ ከምዝሰጋገር ክኸውን ይኽእል እዩ።

ማእከል ዓሚልን ነቚጣታት መሸጣን
ንጽልን ወቕታውን ቲኬታት ብምዕዳግ፡ ንሚዛን ሕሳብ ዓሚል ብመገዲ ማእከል ዓሚል ወይ 
ዝኾነ ነቚጣታት መሸጣ ገንዘብ ከተእትዉ ትኽእሉ ኢኹም፣ ብካርድ ባንኪ፡ ሚዛን ሕሳብ 
ዓሚል ወይ ጥረ-ገንዘብ ኽትከፍሉ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣብ ውሽጢ ኣውቶቡሳት
ንጽልን ወቕታውን ቲኬታት ብምዕዳግ፡ ንሚዛን ሕሳብ ዓሚል ኣብ ውሽጢ ኣውቶቡሳት ገንዘብ 
ከተእትውሉ ትኽእሉ ኢኹም። ብካርድ ባንኪ ወይ ካብ ዘለኩም ሚዛን ሕሳብ ዓሚል ኽትከፍሉ 
ትኽእሉ ኢኹም።

ማሽን ቲኬት
ንጽል ቲኬት ኣብ ማሽን ቲኬት ኣብ እትዕድግሉ እዋን፡ ነቲ ቲኬት 
ብወረቐት ተሓቲሙ ክውሃበኩም እዩ፣
እቲ ቲኬት ድማ ብኡንብኡ ኣክቲቨይት ኽግበር እዩ። ን 
ንወቕታዊ ቲኬት ኣብ ካርድ ጉዕዞ ክትጽዕንዎ ትኽእሉ ኢኹም። 
ኣብዚ ድማ ነቲ ቲኬት ብኡንብኡ ኣክቲቨይት ንኽትገብሩ ወይ 
ኣክቲቨይት እትገብርሉ ካልእ መዓልቲ ንኽትመርጹ ዕድል ኣለኩም። 
ንሚዛን ሕሳብ ዓሚል ገንዘብ ከተእትውሉ ትኽእሉ ኢኹም። 
ማሽናት ቲኬት፡ ኣብ ኣውራጃ ኣብ ዝርከብ ኲሉ መደበራት 
ባቡር፡ ከምኡውን ኣብ መዓርፎ Tingsryd፡ መዓርፎ Ljungbyን 
Universitetsplatsen ከምኡውን ኣብ Växjö ኣብ ዝርከብ 
Oxtorget ይርከብ እዩ።

ካርድ ጉዕዞ
ንወቕታዊ ቲኬትኩም ኣብ ካርድ ጉዕዞኹም ንኽትጽዕንዎ ክትመርጹ ትኽእሉ ኢኹም።
ሓንቲ ወይ ልዕሊኡ ንጽል ቲኪአታት ክትዕድጉን ምስ ካርድ ጉዕዞ ድማ ሊንክ ክትገብርዎን 
ትኽእሉ ኢኹም። ንካርድኹም ድማ ካብቲ ዘለኩም ሚዛን ዓሚል ክትመልእዎ ትኽእሉ 
ኢኹም። ኣብ ካርድ ጉዕዞ እትጽዕንዎ ትኬት ሓደ ዓይነት ጥራይ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ። 
ካርድ ጉዕዞ፡ ንውልቂ ጥራይ ዘገልግል ዘይኮነስ፡ ኣብ ዘይትጥቀሙሉ እዋን መሓዝትኩም 
ወይ ስድራቤትኩም ንኽጥቀሙሉ ክትህቡ ትኽእሉ ኢኹም። ካርድ ጉዕዞ፡ መረጋገጺ ጉዕዞ 
ስለዝኾነ፡ ኣብ ምሉእ ጉዕዞኹም ምሳኹም ክህሉ ይግባእ።
ኣብ ካርድ ጉዕዞ ብዘሎ ቲኬት ብባቡር ኣብ እትጉዓዝሉ እዋን፡ ቊጽጽር ኣብ ዝግበረሉ 
ግዜ ዘድልየኩም ቅብሊት ክትሕዙ ኣለኩም። ነዚ ቅብሊት፡ ኣብ ማሽን ቲኬት ከምዝሕተም 
ኽትገብሩ ወይ እተሓትመ ወረቐት ካብ ማእከል ዓሚል ወይ ካልእ ነቚጣ መሸጣ ክትረኽቡ 
ትኽእሉ ኢኹም።

ሚዛን ሕሳብ ዓሚል
ሚዛን ዓሚል፡ ቲኬታት ንኽትዕድጉ ዝገብር ኣገባብ
ክፍሊት እዩ። ሚዛን ሕሳብ ዓሚል፡ ብመገዲ My Account፡ ኣፕሊኬሽን ጉዕዞ፡ ማሽን 
ቲኬት፡ ማእከል ዓሚል፡ ነቚጣታት መሸጣን ኣብ ኣውቶቡስ ኣብ እትሳተፈርሉ እዋንን 
ገንዘብ ከተእትውሉ ትኽእሉ ኢኹም።

ናብን ካብን ቆጸራ ሕክምና ዝግበር ናጻ ጉዕዞ
ናይ ቆጸራ ደብዳቤ ንመራሕ ማኪና ምስእተርእዩ፡ ኣብ ውሽጢ ኣውራጃ ናብ ዝርከብ 
ማእከል ክንክን ጥዕና ንኽትከዱ
ከምኡውን ቅብሊት ወሃቢ ክንክን ጥዕና ምስእተርእዩ ድማ ካብ ማእከል ክንክን ጥዕና 
ንኽትምለሱ ብናጻ ኽትጉዓዙ ትኽእሉ ኢኹም። ናብ ማእከል ክንክን ጥዕና ብባቡር ትኸዱ 
እንተዄንኩም፡ ቅድሚ ምንቃልኩም ቲኬት ክትዕድጉ
ኣለኩም። ደብዳቤ ቆጸራ ምስዘይህልወኩም ወይ ከተርእዩ ምስዘይትደልዩ፡ ቲኬት 
ክትዕድጉን ምስ
ቅብሊት ወሃቢ ክንክን ገይርኩም ድማ ናብ Region Kronoberg, Serviceresor, 351 88 
Växjö ክትሰድዎ ይግባእ። ቲኬት ብኣፕሊኬሽን ጉዕዞ ምስእትዕድጉ፡ ነቲ ቅብሊት ናብ 
ኣድራሻ ኢመይልኩም ብምስዳድ፡
ብወረቐት ሓቲምኩም ድማ ኣብ ላዕሊ ናብ ዘሎ ኣድራሻ ክትሰዱ ትኽእሉ ኢኹም። ዞባ 
Kronoberg፡ ንሓቀኛ ዋጋ ጉዕዞ ኣውቶቡስ፡ ማለት ካርድ ክፍሊት ወይ ክፍሊት ካርድ ጉዕዞ 
ጥራይ ይመልስ።
ናይ ሕክምና ወይ ናይ ስኒ ቆጸራ ዘለዎ ዓቢ ሰብ፡ ትሕቲ 6 ዓመት ዝዕድሚኦም ክልተ ቆልዑ 
ብናጻ ብዘይ-ክፍሊት ንኽማላእ መሰል ኣለዎ። ቦታ ምስዝህሉ፡ ናይ ህጻን ዓረብያ/ካሮሲና 
ክማልኡ ይኽእሉ እዮም።

 10 %  
ኣብ ኣፕሊኬሽን ጉዕዞ፡ My 

Accountን ማሽናት ቲኬትን፡
ኣብ ኲሉ ቲኬታት ዝግበር 

ምጉዳል ዋጋ


