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Flexlinjen
.المدينة حافالت من أقل بسرعة الحافالت ھذه تنتقل.التنقل
 قررت الي المكانflexpunktفي وتنزلك منزلك من قرب

Flexlinjeيلي مما أي عليك انطبق إذا:

ة ةخاللنضنقلد االنقلإدا ال .العام النقل إدارة خالل من مريضنقلدمة

على
://whttp) فقطباللغة السويدية يتوفر(

وأرسله رقمًيا
kollektivt

 نموذج مع لھذا دليل إرفاق عليك يجب السويدية، االجتماعي ن

0771-890  العثور يمكنك التي الخدمة ھواتف عبر أو 89
Ica Maxi Häll، وCoop Konsum City، وCoop

 السنة، رأس وعيد السنة، رأس عيد ليلة باستناء السبت، حتى ن
لةالف فل فدالشن فنت اال إل  إلجراء.الصيف منتصفوعيد الشھر، نصفوليلةالفصح،
.األجازات في تعمل التي 

.معلومات

n Västeråsn Västerås
Flexlinjenا وخدمة فيستيروس مدينة ألتوبيسات بديل ھو

(منFlexlinjenستقلك flexpunktبالق)الحافالت موقف
.إليه السفر

؟Flexlinjenمع السفر يمكنه الذي من
nباستخدام السفر يمكنك فيستيروس، بلدية في مسجالً  كنت إذا
عاًما 65 بلغت•
فيستيروس في التنقل خدمة الستخدام إذن لديك•
كاملة مرض إعانة تتلقى•

ًضاكنك عأ Fleإلال linjenككانإذا لخدزلد لخدحجزلديككانإذاFlexlinjenإلى الرجوع أيضا يمكنك

Flexlinjenفي التسجيل كيفية
باستخدام نموذج التطبيق الذي ستجده ع Flexlinjenسجل في

/vasteras-www.ltv.se/Kollektivtrafik/flexlinjen

ر النموذج أكمل ممكن، وقت بأسرع األمر ھذا معالجة يتم حتى
trafikmyndigheten@ltv.seإلى اإللكتروني البريد عبر

التأمين وكالة قبل من كاملة مرض إعادة على تحصل كنت إذا
.الطلب

رحلتك احجز
90 الرقم على الھاتف عبر مسبق بشكل رحلتك حجز يمكنك
Hospitalذلك في بما المواقع في عليھا Västerås، وla

.Forum Stenby

اإلثنين من ،17.00و 09.00الساعة بينFlexlinjenتعمل
ةد الك ادال دال د ةال نةال ز ادال اوعيدالحزينة،والجمعةالجديد،العام وعيد المالكمة، وعيد

والخدمة، المدينة خطوط اسخدام يرجى األيام، ھذه في رحالت

الم من مزيد على للحصول التالية الصفحة إلى المتابعة يرجى

www.ltv.se



 إلى وصولك قبل وإنزالھم إقاللھم إلى يحتاجون الذين شخاص
.ر
أثناءبهالتفكيرعليكوقتوھودقيقة،60إلىيصلمار لر ىي و ي 60 إ  ء ب ير ي وو

.دقيقة 10-15 بـ ستطحابك
.متنھا على ية

معرفتھا عليك معلومات
.سويدية كرونة 20 الواحدة الرحلة تتكلف•
األش من الكثير يوجد قد ،Flexlinjenباستخدام السفر عند•

يتغير قد الرحلة ووقت المار من كل أن ھذا ويعني.وجھتك
بمقدارالحجزأثناءحددتهالذيالمغادرةموعدتقديميمكن• ن رجزءير و يم ي ب

اس قبل بك سنتصل ھاتف، رقم وفرت إذا.لرحلتك التخطيط
اإللكتروني المتحركة الكراسي إقاللFlexlinjenعلى يتعذر•
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