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Flexlinjen
n Västerås
Flexlinjenھو بديل ألتوبيسات مدينة فيستيروس وخدمة االتنقل .تنتقل ھذه الحافالت بسرعة أقل من حافالت المدينة .
ستقلك  Flexlinjenمن ) flexpunktموقف الحافالت( بالققرب من منزلك وتنزلك في  flexpunktالمكان الي قررت
السفر إليه.

من الذي يمكنه السفر مع Flexlinjen؟

إذا كنت مسجالً في بلدية فيستيروس ،يمكنك السفر باستخدام  Flexlinjenإذا انطبق عليك أي مما يلي:
•بلغت  65عامًا
•لديك إذن الستخدام خدمة التنقل في فيستيروس
•تتلقى إعانة مرض كاملة
العام.
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كيفية التسجيل في Flexlinjen
سجل في  Flexlinjenباستخدام نموذج التطبيق الذي ستجده ع
على
)http://wيتوفر باللغة السويدية فقط(
www.ltv.se/Kollektivtrafik/flexlinjen-vasteras/
حتى يتم معالجة ھذا األمر بأسرع وقت ممكن ،أكمل النموذج ررقميًا وأرسله
عبر البريد اإللكتروني إلىkollektivttrafikmyndigheten@ltv.se
إذا كنت تحصل على إعادة مرض كاملة من قبل وكالة
التأمين االجتماعي السويدية ،يجب عليك إرفاق دليل لھذا مع نموذج
ن
الطلب.

احجز رحلتك
 0771-890 89أو عبر ھواتف الخدمة التي يمكنك العثور
يمكنك حجز رحلتك بشكل مسبق عبر الھاتف على الرقم 90
عليھا في المواقع بما في ذلك ، Hospital Västeråsو ،Ica Maxi Hälllaو ،Coop Konsum Cityو Coop
.Forum Stenby
تعمل  Flexlinjenبين الساعة  09.00و ،17.00من
اإلثنين حتى السبت ،باستناء ليلة عيد رأس السنة ،وعيد رأس السنة،
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رحالت في ھذه األيام ،يرجى اسخدام خطوط المدينة والخدمة ،التي تعمل في األجازات.

يرجى المتابعة إلى الصفحة التالية للحصول على مزيد من الممعلومات .
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معلومات عليك معرفتھا
•تتكلف الرحلة الواحدة  20كرونة سويدية.
شخاص الذين يحتاجون إلى إقاللھم وإنزالھم قبل وصولك إلى
•عند السفر باستخدام ، Flexlinjenقد يوجد الكثير من األش
يتغير.
وجھتك .ويعني ھذا أن كل من المار ووقت الرحلة قد ر
ير ببه أثناءء
عليك التفكير
دقيقة ،ووھوو ووقت ي
ى  60ي
ل إإلى
جز ببمقدارر ما ييصل
ي حددته أثناءء الحجز
المغادرة الذي
ر
موعد
يم و
ن تقديم
•ييمكن
ستطحابك بـ  15-10دقيقة .
التخطيط لرحلتك .إذا وفرت رقم ھاتف ،سنتصل بك قبل اس
•يتعذر على  Flexlinjenإقالل الكراسي المتحركة اإللكترونيية على متنھا.
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