
 

                                                                                                                                     سازمان حمل و نقل
    وارنو

 )VVW( وھای رفاھی سازمان حمل و نقل وارننرخ
 WarnowPassھای تخفیفی تردد در روستوک با بلیط

را عرضھ نموده است.  WarnowPass-Ticket ای جدیدھبلیط  01/10/2022با تعدیل قیمت از تاریخ  وحمل و نقل وارن سازمان
 دسترس ھستند.، روزانھ، ھفتگی و ماھانھ در سفره تکبصورت ھا این بلیط

برای تمام وسائط نقلیھ عمومی اعم از اتوبوس و قطار و کشتی  WarnowPass-Ticketھای : بلیطمحدوده اعتبار
)Regionalzug ،S-Bahn ،Straßenbahn ،Stadt- und Regionalbus ،Warnowfähren ( در محدوده شھر روستوک تنھا

 معتبر ھستند.

 یورو Einzelfahrkarte WarnowPass 1.90 بلیط تک سفره ھا:قیمت
 یورو                           Tageskarte WarnowPass  4.20بلیط روزانھ 
 یورو Wochenkarte WarnowPass  17.80بلیط ھفتگی 
 یورو Monatskarte WarnowPass  50.30بلیط ماھانھ 

معتبری داشتھ باشند  Warnow-Passمدرک را دارند کھ  WarnowPass-Ticketھای فاده از بلیطتحق اسافرادی  افراد مشمول:
 از سوی شھرداری روستوک قید شده باشد.  "SozT"کھ روی آن تذکر 

 Amt fürیا  Hanse Jobcenterاز سوی شھرداری روستوک، اداره کار یا اداره امور پناھجویی ( Warnow-Passمدرک 
Jugend, Soziales und Asylدھد شما حق دریافت ای است کھ نشان میط دریافت این مدرک ارائھ گواھیشود. شر) صادر می

و یا تسھیالت مختص پناھجویان ) SGB XII( Sozialhilfeھای رفاھی ) یا کمکJobcenter )SGB II (ALG II)خدمات اجتماعی از
)Asylbewerberleistungsgesetz (.از اداره امور اجتماعی را دارید 

شب)  7( 19توانید در روزھای دوشنبھ تا جمعھ از ساعت می WarnowPassبلیط ماھانھ ورت استفاده از : در صداشتن ھمراه
یک فرد بزرگسال  روزیبصورت شبانھ دسامبر 31و  24 ھایروزتعطیل و نیز در ھا و  روزھای و در آخر ھفتھنیمھ شب  3تا 

 سال را ھمراه خود ببرید. 15کودک تا سن  3سال یا  15و دو کودک تا سن 

یورو، بلیط  1.80 دوچرخھسفره  تک(بلیط  عادی تھیھ کنید. در این صورت باید بلیط با قیمت :ھمراه داشتن دوچرخھ و سگ
 یورو) 11یورو و بلیط ماھانھ دوچرخھ  4روزانھ دوچرخھ 

 خیرامکان استفاده شخص دیگر از بلیط من: 

 

 VVW کل سیستم حمل و نقل وارنو ازبرای استفاده  MIRROR-WarnowTicketبلیط 
 VVWداری را برای کل شبکھ حمل و نقل بخش روستوک بلیط تخفیف حمل و نقل وارنو با ھمکاری شھرداری روستوک و سازمان

 و بھ صورت آبونمان درنظرگرفتھ است.

برای تمام وسائط نقلیھ عمومی اعم از اتوبوس و قطار و کشتی  MIRROR-WarnowTicketبلیط : محدوده اعتبار
)Regionalzug، S-Bahn ،Straßenbahn ،Stadt- und Regionalbus ،Warnowfähren و در محدوده کل سیستم حمل  (

 شوند.امل این بلیط نمیش "Meckl. Bäderbahn "Molli. وسائط نقلیھ استو نقل وارنو معتبر 

 یورو است. 30.42ماھانھ  MIRROR-WarnowTicket ھزینھقیمت: 

  



 

                                                                                                                                     سازمان حمل و نقل
    وارنو

دوچرخھ و سگ ھمراه خود داشتھ باشید. این  VVWتوانید در تمام محدوده یورو در ماه می 10: با پرداخت اضافی خدمات اضافی
 یورو است. 5ھزینھ برای استفاده فقط در محدوده شھر روستوک 

یا  RSAGشرکت  دمات مشتریانیکی از مراکز ختوانید بھ می WarnowTicket-MIRRORبرای دریافت بلیط  :خریددرخواست 
 اینجاد از نیتواثبت کنید. درخواست آبونمان را می آنالینمراجعھ نمایید و یا درخواست خود را بصورت  GmbH rebusشرکت 

) بفرستید و یا بھ یکی VVW )Zentrale-ABOدانلود نمایید، چاپ کنید و از طریق پست بھ مرکز آبونمان  دانلودھااز بخش و یا 
و درخواست برای ماه  ) تحویل دھید. تاریخ اعتبار ھمیشھ روز اول ماه استKundenzentrumاز مراکز خدمات مشتریان (

معتبر نیز باید ھمراه مدارک  Warnow-Passمدرک کپی فرستاده شود.  VVW ماه جاری بھ مرکز آبونمان 23روز باید تا بعدی 
 دیگر آپلود یا پست شود.

معتبری  Warnow-Passمدرک یا را دارند کھ  MIRROR-WarnowTicket ھایفاده از بلیطتحق اسافرادی  افراد مشمول:
 یاز بخشدار یمعتبر Warnow-Pass ایو  از سوی شھرداری روستوک قید شده باشد  "SozT"داشتھ باشند کھ روی آن تذکر 

 .روستوک داشتھ باشند

یا ) Amt für Jugend, Soziales und Asylیا  Hanse Jobcenterروستوک (از سوی شھرداری  Warnow-Passمدرک 
دھد ای است کھ نشان میشرط دریافت این مدرک ارائھ گواھیشود. صادر می )Sozialamtیا  Jobcenter( بخشداری روستوک

) و یا تسھیالت SGB XII( Sozialhilfeھای رفاھی ) یا کمکJobcenter )SGB II (ALG II)شما حق دریافت خدمات اجتماعی از
 عی را دارید.) از اداره امور اجتماAsylbewerberleistungsgesetzمختص پناھجویان (

توان آن را تمدید کرد. طرح عرضھ ماه معتبر است و می 6خریداری شده تا  MIRROR-WarnowTicket آبونمان مدت اعتبار:
 رسد.بھ اتمام می 2024دسامبر  31در روز  طاین بلی

نیمھ شب و در  3شب) تا  7( 19در روزھای دوشنبھ تا جمعھ از ساعت توانید می این بلیط  : در صورت استفاده ازداشتن ھمراه
یک فرد بزرگسال و دو کودک تا سن روزی بصورت شبانھ دسامبر 31و  24 ھایروزتعطیل و نیز در ھا و  روزھای آخر ھفتھ

 سال را ھمراه خود ببرید. 15کودک تا سن  3سال یا  15

 خیرامکان استفاده شخص دیگر از بلیط من: 

 

 

https://www.verkehrsverbund-warnow.de/tarife-tickets/verkaufsstellen.html
https://www.verkehrsverbund-warnow.de/abo
https://www.verkehrsverbund-warnow.de/abo
https://www.verkehrsverbund-warnow.de/files/pdf/vvw-abo-antrag-mirror-warnowticket.pdf
https://www.verkehrsverbund-warnow.de/files/pdf/vvw-abo-antrag-mirror-warnowticket.pdf
https://www.verkehrsverbund-warnow.de/downloads.html
https://www.verkehrsverbund-warnow.de/downloads.html

