
تنّقل بالحافلة

والقطار ببطاقة هويتك

 املنزلية!

من أين تحصل على مزيد من المعلومات؟

يمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن خطط الشبكات ونطاقات 

التعريفة لمدينتك أو دائرة سكنك عبر المواقع اإللكترونية لهيئات وسائل 

المواصالت:

هيئة مواصالت الراين - الماين
دائرة دارمشتات - ديبورج ومدينة دارمشات، مدينة فرانكفورت أم ماين، دائرة ومدينة 

فولدا، دائرة ومدينة جيسن، دائرة جروس - جيروا ومدينة روسلسهايم، دائرة هوختاونوس 

ومدينة باد هومبورج فون دير هوهيه، دائرة الن ديل ومدينة فتسالر، دائرة ليمبورج - 

فايلبورج، دائرة ماين - كينتسج، مدينة هاناو، دائرة ماين - تاونوس، مدينة ماينتس، دائرة 

ماربورج - بيدنكوبف ومدينة ماربورج، دائرة أودنفالد، دائرة ومدينة أوفنباخ،

دائرة راينباو - تاونوس، دائرة فوجلزبيرج، دائرة فيتراو ومدينة فيسبادن

هاتف الخدمة: 069/24248024

www.rmv.de، تحميل تطبيق هيئة مواصالت الراين-الماين:

هيئة مواصالت شمال هيسن
دائرة هيرسفيلد - روتنبورج، دائرة ومدينة كاسل، دائرة شفالم - إيدر، دائرة فالديك - 

فرانكنبرج ودائرة فيرا – مايسنار

هاتف الخدمة: 0800/939-0800

 www.nvv.de، تحميل تطبيق هيئة مواصالت شمال هيسن:

هيئة مواصالت راين - نيكار
دائرة بيرجشتراسه

www.vrn.de/erstaufnahme-bergstrasse
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َمْن يتلقى بطاقة هوية منزلية شاملة تذكرة التنقل؟

يتلقى كل الجئ بدءاً من سن 6 سنوات بطاقة هوية خاصة به. ويمكن 

لشخص معه بطاقة هوية منزلية أن يصطحب األطفال حتى نهاية سن 5 

سنوات في الحافالت والقطارات مجاناً.

إلى متى تظل بطاقة هوية المنزل التي تشمل تذكرة التنقل صالحة؟

تظل بطاقة هوية المنزل التي تشمل تذكرة التنقل صالحة بدءاً من 

تاريخ اإلصدار المطبوع على الجهة األمامية من بطاقة هوية المنزل 

وحتى ثالثة أشهر كحد أقصى. وتُعتبر البطاقة صالحة فقط خالل الفترة 

التي تقيم فيها في دار اإليواء اإلبتدائي بوالية هيسن.

متى يتعين علّي إبراز بطاقة هويتي في الرحالت؟

توجد في الحافالت والقطارات عمليات تفتيش على التذاكر. وبالنسبة 

للرحالت التي تكون داخل المنطقة، يتعين عليك دائماً اصطحاب بطاقة 

هويتك المنزلية السارية.

وإذا تعذر عليك إبراز بطاقة هويتك المنزلية السارية عند إجراء عملية 

تفتيش، فيجب عليك أن تدفع غرامة تبلغ 60 يورو. وإذا نسيت بطاقة 

هويتك، فيمكنك تقديمها إلى شركة النقل المختصة خالل أسبوع. ومن 

ثم تنخفض الغرامة لتكون 7 يورو.



أين يمكنك استخدام بطاقة هويتك المنزلية التي تشتمل على تذكرة 

التنّقل؟

تسري تذكرة التنّقل المتضمنة في بطاقة هويتك المنزلية فقط في 

الرحالت التي تكون داخل مدينتك أو دائرتك.

ولكي تعرف المدينة أو الدائرة التي تسري فيها تذكرة تنّقلك، طالع 

االختصار الموجود على تذكرتك.

دائرة دارمشتات - ديبورج ومدينة دارمشات  DA
دائرة أودنفالد  ERB

دائرة فيرا-مايسنار  ESW
مدينة فرانكفورت أم ماين  F

دائرة فيتراو  FB
دائرة ومدينة فولدا  FD

دائرة جروس - جيروا ومدينة روسلسهايم  GG
دائرة ومدينة جيسن  GI

دائرة هيرسفيلد - روتنبورج  HEF
دائرة هوختاونوس ومدينة باد هومبورج  HG

دائرة بيرجشتراسه  HP
دائرة شفالم - إيدر  HR

دائرة ماين - كينتسج ومدينة هاناو  HU
دائرة فالديك - فرانكنبرج  KB

دائرة ومدينة كاسل  KS
دائرة الن ديل ومدينة فتسالر  LDK

دائرة ليمبورج - فايلبورج  LM
دائرة ماين - كينتسج ومدينة هاناو  MKK

دائرة ماربورج - بيدنكوبف ومدينة ماربورج  MR
دائرة ماين - تاونوس  MTK
دائرة ومدينة أوفنباخ  OF

دائرة راينجاو - تانوس  RÜD
دائرة فوجلزبيرج  VB
مدينة فيسبادن  WI

دائرة الن ديل ومدينة فتسالر  WZ

ويمكنك الحصول على معلومات عن النطاقات الدقيقة للتعريفة لدى هيئات وسائل 

المواصالت الثالث في والية هيسن. وتجد بيانات االتصال على الجهة الخلفية.

متى يتعين عليك شراء تذكرة إضافية؟

يستلزم األمر شراء تذكرة إضافية للرحالت التي تكون خارج المنطقة 

الُمدّونة بياناتها على بطاقة هويتك المنزلية.

ويمكنك شراء هذه التذكرة التي تذهب بها للوجهة التي تريدها من 

مكان االنطالق.

وإذا ركبت حافلة أو قطاراً بدون تذكرة سارية، فسيكلفك هذا غرامة 

تبلغ 60 يورو يف حالة التفتيش.

ماذا تفعل عندما تفقد بطاقة هويتك المنزلية التي تشتمل على تذكرة 

التنّقل؟

في حال ضياع أو سرقة بطاقة هويتك يجب إخبار دار اإليواء فوراً.

بدون بطاقة هويتك ال يمكنك استخدام الباصات والقطارات مجاناً.

إن بطاقة هويتك المنزلية التي تشتمل على تذكرة الالجئين )تذكرة 

التنّقل( تُعتبر أيضاً تذكرة حافلة وتذكرة قطار.

يحصل الالجئون الذين يُسّجلون أنفسهم في دار إيواء ابتدائية بوالية هيسن 

على بطاقة هوية منزلية شاملة تذكرة تنّقل من الدار التي يقيمون فيها.

ومن خالل بطاقة الهوية المنزلية هذه، يمكنهم إثبات هويتهم كساكنين 

في دار اإليواء. وفي الوقت نفسه، تُعتبر هذه البطاقة هي تذكرة الحافلة 

وتذكرة القطار )تذكرة التنّقل( لمدينتك أو دائرتك. وال تسري تذكرة التنّقل 

إال على الشخص الّمدّونة بياناته على بطاقة الهوية المنزلية.

لمحة عامة على بطاقة هويتك المنزلية التي تشتمل على تذكرة التنّقل:

بياناتك الشخصية صورتك    1

تاريخ اإلصدار    2

)تكون سارية بدءاً من هذا التاريخ وحتى 3 أشهر بحد أقصى(    3

نطاق صالحية تذكرتك    4
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