
Ein Unternehmen 

ÜSTRA رشكة مساهمة لتشغيل النقل يف هانوفر
info@uestra.de · uestra.de

regiobus Hannover GmbH رشكة

info@regiobus.de · regiobus.de

شركة DB Regio AG، المنطقة الشمالية

 شركة DB لمعلومات السفر، والتسجيل، والحجز أقصى/مكالمة من شبكة الهاتف المحمول(

kundendialog.niedersachsen-bremen@deutschebahn.com
bahn.de

Transdev Hannover GmbH شركة

info@sbahn-hannover.de · sbahn-hannover.de 

 metronom Eisenbahngesellschaft mbH شركة

kundenzentrum@der-metronom.de · der-metronom.de

enno شركة
kundenzentrum@der-enno.de · der-enno.de

erixx GmbH شركة

kundenzentrum@erixx.de · erixx.de

WestfalenBahn GmbH شركة

info@westfalenbahn.de · westfalenbahn.de

Regionalverkehre Start Deutschland GmbH شركة

Start Niedersachsen Mitte 
kontakt@start-NI-mitte.de · start-NI-mitte.de

GVH رشكات النقل يف اتحاد النقل الكبري يف هانوفر

 مركز خدمة العمالء

Hannover 30159 32/30 Karmarschstraße

 من االثنين إلى الجمعة من الساعة 09:30 حتى الساعة 20:00 

أيام السبت: من الساعة 09:30 حتى الساعة 18:00 

info@gvh.de :البريد اإللكتروني

 تليفون: 590-9000 0511

23:00 من االثنين إلى الجمعة من الساعة 06:00 حتى الساعة 

أيام السبت من الساعة 06:00 حتى الساعة 20:00

أيام األحد من الساعة 07:00 حتى الساعة 20:00

gvh.de
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GVH – اتحاد شركات النقل الكبير في هانوفر ش.ذ.م.م.

 S يُرَجى التواصل مبارشًة مع إقليم هانوفر لالستعالم أو االستفسار عن تذكرة

اإلقليمية: 616-21000 0511

الربيد اإللكرتوين: 

region-s-karte@region-hannover.de

املناطق التي ترسي فيها التعريفة 

وأسعارها

A األسعار باليورو   C B أو  B A C B C B A

S التذكرة الشهرية 39.40 27.10 52.80 38.70 64.70

C   األسعار باليورو B أو  A أو  C B B أو  A C B A

S التذكرة اليومية 2.90 3.70 4.50

التذكرة اليومية S لألطفال 1.30
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تعريفات زهيدة الثمن للركاب 

الحاملين لتذكرة S اإلقليمية

 االجتماعية التعريفة
التذاكر اليومية والشهرية

  



 التعريفة االجتامعية الصادرة

GVH عن رشكة 

توفر رشكة GVH بالتعاون مع إقليم هانوفر تعريفة اجتامعية زهيدة الثمن.

يجوز استخدام تذكرة S الشهرية من جانب املستحقني الذين يسافرون بانتظام بالحافلة والقطار. ويجوز لهم 

تحديد اليوم األول لرسيانها بأنفسهم. وترسي التذكرة ملدة شهر بعد ذلك. أما إذا كان املستحقون يسافرون غالبًا 

بالحافلة والقطار ولكن ليس كل يوم، فيمكنهم استخدام تذكرة S اليومية ذات التعريفة االجتامعية الصادرة عن 

رشكة GVH من أجل رحالتهم.

هكذا يسري األمر: يحق لجميع األشخاص الحاملني لتذكرة S اإلقليمية االستفادة من التعريفة االجتامعية الصادرة 

عن رشكة GVH. ويف حالة عدم الحصول عىل هذه التذكرة تلقائيًا أو فقدانها، يُرَجى التواصل مع مكاتب 

الشؤون االجتامعية يف املدن واملقاطعات أو التوجه إىل مكتب العمل يف إقليم هانوفر. ويرسي ذلك أيًضا يف حالة 

الحصول عىل إعانات الحًقا.

تُسَتَحق تذكرة S اإلقليمية،

إذا كنَت مقيًم يف إقليم هانوفر و...

  تحصل عىل إعانات مستمرة طبًقا للكتاب الثاين عرش من قانون الشؤون االجتامعية,
   تحصل عىل معونة البطالة )Arbeitslosengeld II( أو معونة اجتامعية طبًقا للكتاب 

الثاين من قانون الشؤون االجتامعية,

  تحصل عىل إعانات أساسية مستمرة وإعانات الحاالت الخاصة طبًقا لقانون إعانات
,)AsylbLG( طالبي اللجوء

تحصلون عىل املعونة اإلضافية املستمرة لسبل املعيشة، وكذلك عىل معونة الرعاية وفًقا لقانون    
,)BVG( الرعاية االتحادي  

  كطفل يعيش عىل املعونات االجتامعية، ال يحصل عىل إعانات مكتب العمل بسبب
إعانة السكن لألطفال,

وتعيشون عىل املعونات االجتامعية، ولكن ال تحصلون عىل إعانات من مكتب العمل بسبب    
املعاشات التقاعدية,  

إذا كانت لديكم أي أسئلة، يُرجى االتصال مبكتب الرعاية االجتامعية أو مكتب العمل الخاص بكم.

تذكرة S اليومية

 إذا كنَت تريد السفر من حني إىل آخر بالحافلة أو القطار، استخدم تذكرة iSاليومية. 

ويجوز لك الحصول عىل تذكرة S اليومية ملنطقة واحدة أو منطقتني أو ثالث مناطق عن طريق تذكرة S اإلقليمية 

 بصفتها دلياًل عىل االستحقاق. وترسي تذكرة السفر هذه ملدة يوم واحد حتى الساعة الخامسة صباًحا

من اليوم التايل.

تذكر أن:

  األطفال دون السادسة يسافرون مجانًا مع ذويهم بصفة عامة بجميع الحافالت
GVH والقطارات التابعة لرشكة   

   ترسي تذكرة S لألطفال اعتباًرا من عمر السادسة حتى عمر الرابعة عرش يف جميع مناطق
)ABC التعريفة )مناطق 

   ال ترسي التعريفة االجتامعية الصادرة عن رشكة GVH إال باالقرتان مع تذكرة S اإلقليمية وبطاقة هوية 
رسمية.

S التذكرة الشهرية

إذا كنَت غالبًا ما تسافر بالحافلة والقطار، فاحصل عىل تذكرة S الشهرية، وهي ترسي ملدة شهر يف مناطق 

دتَها. هذه التذكرة غري قابلة للتداول بني األفراد؛ لذلك اكتب اسمك ولقبك عىل التذكرة. الرسيان التي حدَّ

هنا متاح:

  تذكرة S اإلقليمية وبطاقة الهوية الرسمية الزمان لك إلثبات استحقاقك لتذكرة S الشهرية
تسمح لك التذكرة الشهرية S باصطحاب شخص بالغ واحد وحتى ثالثة أطفال دون سن 18 عاًما معك   

عىل مدار األيام من االثنني إىل الجمعة من الساعة 19:00 وطوال اليوم أيام السبت واألحد والعطالت     
الرسمية. الرشط األسايس لذلك هو أن يحصل جميع الركاب أيًضا عىل بطاقة املنطقة S وأن تكون بحوزتهم.  

   إذا كنت ترغب يف مواصلة الرحلة: ميكنك متديد تذكرة S الشهرية الخاصة بك بتذكرة S اليومية ملنطقة 
 )ABC مناطق( بالكامل GVH أو ملنطقة تعريفة رشكة )C أو B أو A( واحدة

هنا متاح:

هنا توجد تذكرة S اليومية وتذكرة S الشهرية:

GVH لدى جميع منافذ الخدمات والبيع التابعة لرشكة  
يف املاكينات التابعة لرشكة ÜSTRA ورشكات السكك الحديدية والنقل  

   regiobus لدى أطقم حافالت رشكة  
  لدى أطقم حافالت رشكة ÜSTRA ميكنكم الحصول فقط عىل تذكرة S اليومية وتذكرة S لألطفال

GVH App يف 


