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اطـالعـات بـرای اسـتـفـاده از اتـوبـوس و تـرن (قـطـار)
به شبکه ترافیک راین-رور ( )VRRخوش آمـدیـد .دراین شبکه وسایل نقلیه زیادی وجود دارد:
قطارهای بخش محلی ،تراموای (اس  -بان) ،قطار زیرزمینی (او-بان)،تراموای خیابانی و انوبوس.
این اطالعات برای کمک به شما ست که از آن ستفاده کنید.
چگونه سفر خود را برنامه ریزی کنم.
هر اتوبوس و هر قطار یا تراموای برای یک خط است که در قاصله های مرتب از ایستگاه های معیّن حرکت می کند.
در هر ایستگاه یک جدول (تایلو) زمان حرکت وحود دارد .از روی این جدول (تابلو) اطالعات در باره زمان حرکت وسیله نقلیه را می بینید.
عالوه بر آن می توانید برنامه سفر خود را با کمک  VRR APPیا تابلو اطالعات
سفر  http//vrr.de/enتعیین کنید .از روی این ها می توانید اطالع یابید که از چه
وسیله ایاب و ذهاب می توانید استفاده کنید ،طمان سفر چقدر خواهد بود و چه بلیطی برای
آن اجتیاج دارید .پس از آن که برنامه سفر خود را تعیین کردید ،احتیاج به یک بلیط
معتبر دارید.

خـریـد بـلـیـط:

مـُهـم :برای هر بار سفر به یک بلیط متعبر احتیاج داریـد!
سفرکودکان تا سن  5سالگی مجانی است .برای کودکان بین  6تا  14سال مبلغ  1یورو  60سنت باید بپردازید.
از محل های زیر می توانید بلیط بخـریـد:
 از راننده زن و یا مرد اتوبوس از ماشین اتومات های بلیط که در استگاه ها وجوددارد(بعضی مواقع خرید بلیط در وسیله نقلیه امکان پذیراست)
 در راه آهن ها در کوندن سنترالفتة في المحطة

شما می توانیدبرای آسان بودن کار اتومات هاي بليط را به زبان های متعدد تنظیم کنید .برای یک
بار سفر فردی بلیط یک بار مصرفی وجود دارد .این بلیط ها از ابتدا تا آخر راه سفر متعبر هستند.
برای برگشت از این سفر باید بلیط جدید بخرید .برای سفر های چند مرتبه ای توصیه می کنیم یک
بلیط  4تایی بخرید که در مقایسه با ی بلیط مفردانه ارزانتر است.
مـُهـم :بلیط باید فبل از شروع سفر باطل گردد .لطفا ٌ بلیط خود را اینطور که این عکس نشان میدهد مـهـر کنید ،یعنی آن
را وارد دستگاه باطل کن کنید .وقتی بلیط توی دستگاه جای گرفت ،صدای یک زنگ بگوش میرسد و معلوم است که بلیط
باطل شده .اگر بلیط معتبر نداشته باشید ،سفر شما پرداخت نشده محسوب شده و وقت کنترل بایستی با جریمه نقدی زیادی،
حداقل  60یورو حساب کنید.

چگونه از اتوبوس و ترن استفاده کنم
اتـوبـوس:
از در جلو جایی که شوفر هست سوار شده ،بلیط را به او نشان دهید .یا
این که هدف سفر خود و یا میزان قیمت را به او بگویید و از او یک بلیط
بخرید.
تـرن  /قـطـار:
شما از هر دری می توانید سوار و پیاده شوید .قبل از شروع سفر باید بلیط
خریده و باطل گردد .عموما ٌ توجـه کنید :اوّ ل بگذارید مسافرین پیاده شوند،
بعد شما سوار ترن شوید.
سوار شدن فقط در ایستگاه ها امکان پذیر است .در داخل ماشین یا ترن تابلو های اطالعات و اعالن
شوفر یا صوت ضبط شده ایستگاه بعدی را به اطالع میرساند .اگر در ایستگاهی می خواهید پیاده
شوید ،دگه ایست را فشاردهید .وسیله نقلیه در ایستگاه بعدی توقف می کند .به محض این که وسیله
نقلیه ایستاد ،شما دگمه ایست را فشار دهید ،درها باز خواهند شد.

تماس با شـرکت وسایل نقلیـه
STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH
Postfach 10 15 40
Oberhausen 46015
www.stoag.de

خط تلفن اضطراری( 01806/504030 :تلفن معمولی  20سنت و موبایل  60سنت برای هربار تلفن).
همیشه برایتان سفر خوبی آرزوداریم!

دگمه ایست

