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فلکسلين ين وستروآس )(Flexlinjen Västerås
وستروآس و خدمات جابجايی ) (Mobility Serviceاست .اين بس
س
فلکسلين ين انتخاب ديگری در کنار بس ھای شھری
کسلين ين شما را در نزديکترين فلکسپونکت flexpunkt
ھا سرعت کمتری در مقايسه با بس ھای شھری دارند .فلک
شما بخواھيد پياده می کند.
(ايستگاه بس) به منزل شما سوار می کند و در ايستگاھی که ش

چه کسانی می توانند با فلکسلين ين سفر ککنند؟
صورت داشتن ھر يک از شرايط زير سفرھای درون شھری
اگر در شاروالی وستروآس ثبت نام کرده ايد ،می توانيد در ص
خود را با فلکسلين ين انجام دھيد:
• اگر حداقل  65پنج سال داشته باشيد
• اگر اجازۀ استفاده از خدمات جابجايی در وستروآس را داشتته باشيد
• اگر امتيازات کامل بيماری دريافت می کنيد
ھمچنين در صورتی که از طريق مديريت ترانسپورت عموممی ،خدمات انتقال بيمار رزرو کرده باشيد ،امکان آن وجود
دارد که به فلکسلين ين معرفی شويد.

نام نمود؟
چطور می توان برای فلکسلين ين ثبت م
http://www.ltv.se/Kollektivtrafik/flexlinjen‐vasteras/
v
با تکميل نمودن فورم درخواست ما که در نشانی

فقط به زبان سويدنی )قابل دسترس است ،می توانيد برای اين خدمات ثبت نام کنيد .
جھت انجام سريع اين کار فورم را ذريعه ی کمپيوتر
تکميل و به نشانی kollektivtrafikmyndigheten@ltv.se
ل
ارسال نماييد.
اگر از سازمان بيمۀ اجتماعی سويدن امتيازات کامل بيماری به شما داده شده باشد ،الزم است سند ثبوت آن را به ھمراه
نماييد.
ل يي
ارسال
درخواست ر
ورم ر و
فورم

سفر خود را رزرو کنيد
 0771‐890يا از طريق تليفون ھای مرکز خدمات که در
شما می توانيد سفر خود را از طريق شماره تليفون 0 890
 Coop Konsum Cityو  Coop Forum Stenbyدر
مراکز شفاخانه وستمانلند وستروآسy ،Ica Maxi Hälla ،
دسترس است رزرو نماييد.
دوشنبه تا شنبه است ،بجز عيد کريسمس ،روز کريسمس ،روز
ه
ساعات کار فلکسلين ين از  9صبح تا  5عصر از
ک ،دوشنبۀ پاک ،عيد نيمۀ تابستان و روز نيمۀ تابستان .برای
باکسينگ ،عيد سال نو ،روز سال نو ،جمعۀ نيک ،يکشنبۀ پاک
ستفاده نماييد که در روزھای تعطيل ھم کار می کنند.
سفر در اين روزھا لطفا از خطوط خدماتی و خطوط شھری اس

لطفا برای کسب اطالعات بيشتر صفحۀ بعدی را بخوانيد.
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اطالعات مفيد
• ھزينۀ يک سفر يک طرفه  20کرون است.
• ھنگامی که از فلکسلين ين استفاده می کنيد ،توجه داشته بااشيد که قبل از اينکه شما به مقصد برسيد ،ممکن است الزم
است که ھم مسير و ھم مدت سفر ممکن است ھر بار فرق داشته
باشد چند نفر ديگر ھم سوار يا پياده شوند .اين بدان معنی ت
بباشد.
• زمان حرکت که در ھنگام رزرو قيد کرده ايد ممکن است تا  60دقيقه جلوتر برود ،بنابراين پيش از برنامه ريزی سفر
خود اين نکته را در نظر داشته باشيد .اگر شماره تليفون داده بباشيد ،ما  15-10دقيقه قبل از رسيدن و برداشتن شما ،با شما
تماس می گيريم.
• در فلکسلين ين امکان برداشتن بايسکل برقی معلولين وجود ندارد.
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