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JAN 2016, TIGRINJA

ፍለክስሊንንጀን ቫስተራስ
ፍለክስሊንጀን ከም ኣማራጺ ናይ ከተማ ኣውቶቡሳትን ኣገል
ልግሎት መጓዓዝያ ን ናብ ቫስተራስ ክንወስዶ ንክእል። እዘን
ኣውቶቡሳት እዚአን ምስ ናይ ከተማ ኣውቶቡሳት ክነነጻጽረን ከለና ቀስ ዝበላ እየን። ፍለክስሊንጀን ካብ ከባቢ ገዛኻ ዘሎ
ፊርማታ ኣለዒሉ ናብ ቲ ዝደለኻዮ ፈርማታ ክወስደካ ይኽእል እዩ።

ብፍለክስሊንጀን ዝንቀሳቐስ ከመይ ዝበለ እዩ?
እ
You can also be referred to Flexlinjen if yo
ou have booked a patient transport service
through the Public Transport Administration
n.
ኣብ ምምሕዳር ቫስተራስ እንተተመዝጊብካ፡ ብ ፍለክስሊንጀ
ጀን ክትጓዓዝ እንተኮነካ ነዚ ዝስዕብ መስፈርቲ መስተማልእ
እዩ፡
•
65 ዕድመ ምስትበጽሕ
•
ኣብ ቫስተራስ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ኣገልግሎት ክትረክብ
ክ
ፍቓድ ምዝህልወካ
•
ናይ ሕማም ዕረፍቲ ምስትወስድ
ዲ ምምሕዳር ህዝባዊ ኣገለግሎት እንተተምዝጊብካ ናብ
ናይ ሕሙም ኣገልግሎት መጓዓዝያ ንምርካብ ብመንገዲ
ፍለክስሊንጀን ክንምራሕ ንክእል ኢና።

ምስ ፍለክሊንጀን ብኸመይ ትምዝገብ
ነቲ ንሕና ንጥቀመሉ ቅጥዒ ተጠቂምና ብ ብፍለክስሊንጀን ንመዝገብ። ነ ዚ ከኣ በዚ ዝስዕብ ዌብስያት ክንረኽቦ ንኽእል
ኢና። http;//www.ltv.se/kollektivtrafik/flexlin
njen‐vasteras ( እዚ ኣብ ሽወደን ጥራሕ እዩ ዘሎ)
ነዚ መስርሕ እዚ ብቑልጡፍ ንምግባር፡ ነቲ ቅጥ
ጥዒ ብዲጅታላዊ መለክዕ ምልኣዮ፡ ከሙኡውን ናብ
kollektivtrafikmyndigheten@ltv.se ኢመይል ግበ
በሮ።
ብናይ ሽ
ሽወደን
ደን ወኪል
ኪል መሕበራዊ
ሕበራዊ ድሕነት ናይ ሕማም ዕረፍ
ፍቲ እንተተዋሂቡካ
እንተተዋሂቡካ፡ ምስቲ ዝ
ዝመለካዮ
ለካዮ ቅጥዒ ከም መርጋገጺ
ርጋገጺ
ኣተሓሒዞ።

ንናይ መገሻ ኻ ቆጾሮ ተመዝገብ
ብ 0771‐890890 ብምድዋል ንመገሻ ኣቐዲምካ ክትመዝ
ዝገብ ይካኣል፡ ወይ ክኣ ብመንገዲ ናይ ተሌፎናትና ኣገለግሎት
ኣብዚ ዝስዕብ ክንረኽቦ ንኽእል። ቫስትማንላንድ፡ ሆስፒታል ቫስተራስ፡
ቫ
ኢካ ማክሲ ሃላ፡ ኩብ ፎሩም ስተንባይ።
ፍለክስሊን ካብ ሰዓት 9፡00‐17፡00 ሰኑይ ‐ ቀዳም ይሰር
ርሕ። ብጀካ ድሮ ልደት፡ ልደት፡ መዓልቲ ጉስጢ፡ ድሮ ሓዲሽ
ዓመት፡ ዓርቢ ስቅለት፡ ፋሲካ ሰንበት፡ ፋሲካ ሰኑይ፡ ድሮ መፋርቅ
መ
ሓጋይን መፋርቅ ሓጋይን። ኣብ እዘን ዕለታት እዚኤን
ክትገይሽ ምስትደሊ ብክብረትካ ናይ ከተማና ኣገልግሎት
ት መስመራትና ኣብ ግዜ ፈስታታት ኣግልግሎት ስለዝህቡ
ንጠቀመሎም።

ንዝያዳ ሓበሬታ ናብ ዝስዕብ ገጽ ቀጽል።

www.ltv.se

INFORMATION OM FLEXLINJEN VÄSTERÅS,
JAN 2016, ENGELSKA

ክትፈልጦ ጽቡቕ ዝኾነ
ናይ ሓደ ጉዑዞ ክፍሊት SEK 20 እዩ።
ውዳእታ ቦታኣ ምብጻሓ ብዙሓት ሰባት ክትስቅልን ክተውርደን
• ብፍለክስሊንጀን ትጓዓዝ እንተሃሊኻ ቅድሚ ናይ መው
ትክእል እያ። እዚ ማለት ከኣ ክልቲኡ መንገዲን ግዜ ትጓዓዘሉ
ሉ ክፈላለ ይኽእል እዩ።
• ነቲ ትብገሰሉ ግዜ ዝብለካዮ መዝገባ
ዝገባ ምስተኻየደ ኣብ ውሽጢ
ው
60 ደቂቕ ናብ ዝምልከቶ ብምቕራብ መዓስ
ዓስ ክትገይሽ
ከምዝመድብኻ ኣብ ግምት ከተእቱ ኣሎካ።ተሌፎን ሂብካና እንንተኮንካ ቅድሚ ምስቃልካ 10‐15 ደቂቅ ዘሎ ክንድውለልካ
ኢና።
• ፍለክስሊንጀን ናይ ኢሌትሪክ ዓረብያ ኣይጽዕንን እዩ።

www.ltv.se

