
                                                                                                                  
 

 Warnow (VVW) لمحة سریعة عن التعریفة االجتماعیة في ھیئة النقل في
 

 WarnowPass انتقل بسعٍر مخفّض في روستوك باستخدام تذاكر
 

، طرحت ھیئة النقل في 2022في األول من أكتوبر  Warnow (VVW)ھیئة النقل في التعریفة الذي طرحتھ بفضل تعدیل 
Warnow (VVW)  تذاكرWarnowPass. .وھذه التذاكر متوفرة كتذاكر فردیة أو یومیة، وكذلك تذاكر أسبوعیة أو شھریة 

 
ساریة في جمیع وسائل النقل العام (القطار اإلقلیمي، وقطار الشوارع، والترام، وحافلة  WarnowPassتذكرة  :االستخدامنطاق 

 روستوك (= منطقة المدینة الھانزیة والجامعیة).) داخل منطقة التعریفة في Warnowالمدینة والحافلة اإلقلیمیة، وعبّارات 
 

 یورو 1.90  الفردیة WarnowPass تذكرة  نظرة عامة على السعر: 
 یورو 4.20  الیومیة WarnowPass تذكرة 
 یورو 17.80  األسبوعیة WarnowPass تذكرة 
 یورو 50.30  الشھریة WarnowPass تذكرة 

 
ساریة المفعول بھا ملحوظة  Warnowمتاحة لألشخاص الذین لدیھم بطاقة  WarnowPass تذاكر المستحقون لھذه التذكرة:

"SozT.اإلضافیة من منطقة المدینة الھانزیة والجامعیة " 
 

یتم إصدار ھذه البطاقة من قبل مدینة روستوك الھانزیة والجامعیة (مكتب العمل الھانزي أو مكتب الشباب والشؤون االجتماعیة 
(قانون إعانة  SGB IIشرط األساسي لذلك ھو إثبات استحقاق تلقي اإلعانات االجتماعیة وفقًا لقانون الشؤون االجتماعیة واللجوء). ال

(اإلعانة االجتماعیة) أو وفقًا لقانون  SGB XII) من مكتب العمل أو اإلعانات وفقًا لقانون الشؤون االجتماعیة ALG IIالبطالة 
 الشؤون االجتماعیة.مصلحة إعانة طالبي اللجوء من 

 
 3عاًما أو  15، یمكنك اصطحاب شخص بالغ وطفلین حتى سن الشھریة WarnowPass تذكرةباستخدام  اصطحاب الركاب:

وفي عطالت نھایة األسبوع والعطالت  3.00حتى الساعة  19.00عاًما، من االثنین إلى الجمعة من الساعة  15أطفال حتى سن 
 دیسمبر طوال الیوم. 31و 24الرسمیة وكذلك یومي 

 
یورو، تذكرة یومیة  1.80یمكن ھنا استخدام تذاكر الدراجات بالتعریفة العادیة (تذكرة الدراجة نظیر  اصطحاب الدراجة أو الكالب:

 یورو). 11.00یورو لتذكرة الدراجة الشھریة:  4.00لدراجة: 
 

 غیر متاحة قابلیة النقل للغیر: 
 
 

   بالكامل Warnow (VVW) أجل ھیئة النقل في من MIRROR-WarnowTicket تذكرة
 

، جنبًا إلى جنب مع مدینة روستوك Warnow (VVW)الجدیدة، تقدم ھیئة النقل في  MIRROR-WarnowTicketمن خالل 
 بأكملھا متاحةً كاشتراك. Warnow (VVW)فة االجتماعیة لھیئة النقل في یالھانزیة والجامعیة ومنطقة روستوك، التعر

 
ساریة في جمیع وسائل النقل العام (القطار اإلقلیمي، قطار الشوارع،  MIRROR-WarnowTicketتذكرة  :السریاننطاق 

بأكملھا = مدینة  Warnow (VVW)) داخل شبكة ھیئة النقل في Warnowالترام، حافلة المدینة والحافلة اإلقلیمیة، عبّارات 
 ".Molliل النقل في مكلنبورغ. یستثنى من ذلك قطار بادربان "روستوك الھانزیة والجامعیة ومنطقة روستوك). وسائ

 
 یورو شھریًا. MIRROR-WarnowTicket  30.42تبلغ تكلفة تذكرة  السعر:

 
 Warnow (VVW)یورو إضافیة شھریًا، یمكن اصطحاب الدراجات أو الكالب في ھیئة النقل في  10نظیر   :الحجز اإلضافي
 فقط في منطقة روستوك.یورو شھریًا  5بأكملھا، نظیر 

 
أو  RSAG مراكز خدمة العمالءمن  WarnowTicket-MIRRORیمكن التقدم بطلب للحصول على تذكرة  تقدیم الطلب:

rebus GmbH  وطباعتھ التنزیالتأو في خانة  ھنا. یمكن أیًضا تحمیل طلب االشتراك الخاص بالتذكرة من عبر اإلنترنتأو ،
سلیمھ في مركز خدمة العمالء. تبدأ فترة الصالحیة دائًما أو ت Warnow (VVW)وإرسالھ بالبرید إلى مركز اشتراك ھیئة النقل في 

لفترة  من الشھر السابق 23بحلول یوم  Warnow (VVW)في أول الشھر، ویجب تقدیم طلب االشتراك إلى مقر ھیئة النقل في 
 الساریة (أو نسخة منھا) كدلیل. Warnow. یجب إرسال بطاقة االشتراك الجدیدة

https://www.verkehrsverbund-warnow.de/tarife-tickets/verkaufsstellen.html
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


                                                                                                                  
 

 
 Warnowمتاح لألشخاص الذین لدیھم بطاقة  MIRROR-WarnowTicketاالشتراك في تذكرة  :المستحقون لھذه التذكرة

 " اإلضافیة من منطقة المدینة الھانزیة والجامعیة.SozTساریة المفعول بھا ملحوظة "
 

الشؤون من قبل مدینة روستوك الھانزیة والجامعیة (مكتب العمل الھانزي أو مكتب الشباب و Warnowویتم إصدار بطاقة 
االجتماعیة واللجوء أو مصلحة الشؤون االجتماعیة) أو عبر دائرة روستوك (مكتب العمل). الشرط األساسي لذلك ھو إثبات استحقاق 

) من مكتب العمل أو اإلعانات ALG II(قانون إعانة البطالة  SGB IIتلقي اإلعانات االجتماعیة وفقًا لقانون الشؤون االجتماعیة 
الشؤون  مصلحة (اإلعانة االجتماعیة) أو وفقًا لقانون إعانة طالبي اللجوء من  SGB XIIلشؤون االجتماعیة وفقًا لقانون ا
 االجتماعیة.

 
 .2024دیسمبر  31أشھر مع إمكانیة تمدیدھا. تنتھي الفترة العرض الخاص بالتذكرة في  6مدة االشتراك تبلغ  المدة:

 
عاًما، من االثنین إلى الجمعة  15أطفال حتى سن  3عاًما أو  15وطفلین حتى سن یمكن اصطحاب شخص بالغ  اصطحاب الركاب:

 دیسمبر طوال الیوم. 31و 24وفي عطالت نھایة األسبوع والعطالت الرسمیة وكذلك یومي  3.00حتى الساعة  19.00من الساعة 
 

 غیر متاحة قابلیة النقل للغیر:


	لمحة سريعة عن التعريفة الاجتماعية في هيئة النقل في Warnow (VVW)
	انتقل بسعرٍ مخفّض في روستوك باستخدام تذاكر WarnowPass
	تذكرة MIRROR-WarnowTicket من أجل هيئة النقل في Warnow (VVW) بالكامل


