
با کارت شناسایی 
داخلی خود سوار 
قطار و اتوبوس شوید!

کجا میتوانید سایر اطالعات را به دست آورید؟

سایر اطالعات در مورد نقشههای خطوط حمل و نقل و مناطق تحت 

تعرفه برای شهر و بخش شهرستان خود را از وب سایت شرکتهای حمل و 

نقل دریافت کنید:

شرکت حمل و نقل راین – ماین 
بخش شهرستان دارمشتات - دیبورگ و شهر دارمشتات، شهر فرانکفورت آم ماین، بخش 

شهرستان و شهر فولدا، بخش شهرستان و شهر گیِسن، بخش شهرستان گرُس - گِراو و 

شهر روِسلسهایم، بخش ُهخ تاونوس و شهر باد ُهمبورگ فُر ِدر ُهوِه، بخش الن - دیل 

و شهر ِوتسالر، بخش شهرستان لیمبورگ – وایلبورگ، بخش ماین - کینتسیگ و شهر 

هاناو، بخش ماین - تاونوس، شهر ماینتس، بخش شهرستان ماربورگ - بیِدنُکپف و شهر 

ماربورگ، بخش اُوِدنوالد، بخش و شهر اُِفنباخ، بخش راینگاو-تاونوس، بخش فوگِلسِبرگ، 

بخش ِوتِرآو و شهر ویسباِدن.

تلفن ارائه خدمات: 069/24248024

www.rmv.de، دانلود أپلیکیشن

شرکت حمل و نقل شمال استان ِهِسن

بخش شهرستان ِهرسِفلد - رُتِنبورگ، بخش شهرستان و شهر کاِسل، بخش شوالم - اِِدر، 

بخش شهرستان والِدک - فرانِکنِبرگ و بخش ِورا - مایسِنر

تلفن ارائه خدمات: 0800/939-0800

 www.nvv.de، دانلود أپلیکیشن 

شرکت حمل ونقل راین- نِکار 
بخش شهرستان ِبرگشتراِس

www.vrn.de/erstaufnahme-bergstrasse
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چه کسی کارت شناسایی داخلی دارای بلیط عبور و مرور دریافت 

میکند؟

هر پناهندهی از شش سال به باال یک کارت شناسایی شخصی دریافت 

میکند. کودکان تا آخر پنج سالگی میتوانند به همراه کسانی که کارت 

شناسایی داخلی دارند به طور رایگان جاِبجا شوند. 

کارت شناسایی داخلی دارای بلیط عبور و مرور تا چه زمانی معتبر است؟

کارت شناسایی داخلی دارای بلیط عبور و مرور حداکثر سه ماه پس از 

تاریخ صدور کارت که روی آن چاپ شده، و فقط تا زمانی که شما در 

یکی از اقامتگاههای پذیرش اولیه در ِهِسن مستقر هستید معتبر است.

چه زمانی باید کارت شناسایی خود را در مسیرهای عبور و مرور 

نشان دهم؟

در اتوبوسها و قطارها کنترل بلیط صورت میگیرد.در جابجاییهای داخل 

منطقهی خود باید همیشه کارت داخلی معتبرتان را به همراه داشته 

باشید.

اگر نتوانید در زمان کنترل بلیط کارت شناسایی داخلی معتبر دارای 

بلیط عبور و مرور را نشان دهید، باید 60 یورو جریمه پرداخت کنید. 

اگر کارت شناسایی خود را فراموش کردهاید، میتوانید آن را طی یک 

هفته به شرکت حمل و نقل مربوطه نشان دهید. در این صورت 

جریمه به مبلغ هفت یورو خواهد بود.

(Rhein-Main-Verkehrsverbund)

(Verkehrsverbund Rhein-Neckar)

(Nordhessischer Verkehrsverbund)

RMV

NVV



کجا میتوانید از کارت شناسایی داخلی به همراه بلیط عبور و مرور 

استفاده کنید؟

کارت عبور و مرور موجود روی کارت شناسایی داخلی شما همیشه فقط 

برای مسیرهای داخل شهر و یا بخش شهرستان شما معتبر است. 

برای آگاهی از اینکه کارت عبور و مرور شما برای چه شهر و یا بخش 

شهرستانی معتبر است، به حروف اختصاری که روی بلیط قرار دارد توجه 

کنید.

بخش شهرستان دارمشتات – دیبورگ و شهر دارمشتات  DA
بخش اُوِدنوالد  ERB

بخش ِورا-مایسِنر  ESW
شهر فرانکفورت آم ماین  F

بخش ِوتِراو  FB
بخش شهرستان و شهر فولدا  FD

بخش شهرستان گرُس - گِراو و شهر روِسلسهایم  GG
بخش شهرستان و شهر گیِسن  GI

بخش شهرستان ِهرسِفلد- رُتِنبورگ  HEF
بخش ُهختاونِس و شهر باد ُهمبورگ  HG

بخش شهرستان ِبرگشتراِس   HP
بخش شوالم - اِِدر  HR

بخش ماین – کینتسیگ و شهر هاناو  HU
بخش شهرستان والِدک - فرانِکنبورگ  KB

بخش شهرستان و شهر کاِسل  KS
بخش الن - دیل و شهر ِوتسالر  LDK

بخش شهرستان لیمبورگ - وایلبورگ  LM
بخش ماین - کینتسیگ و شهر هاناو  MKK
ماربورگ - بیدنُکپف و شهر ماربورگ  MR

بخش ماین - تاونوس  MTK
بخش شهرستان و شهر اُِفنباخ  OF

بخش راینگاو - تاونوس  RÜD
بخش فُوگِلسِبرگ  VB

شهر ویسباِدن  WI
بخش الن - دیل و شهر ِوتسالر  WZ

اطالعات در مورد مناطق دقیق تحت تعرفه را از سه شرکت حمل و نقل موجود در 

ِهِسن دریافت کنید. اطالعات برقراری ارتباط در پشت صفحه قرار دارد.

چه زمانی باید بلیط اضافه بخرید؟

برای تمام مسیرهای خارج از منطقهای درج شده روی کارت شناسایی 

داخلی شما، باید بلیط دیگری تهیه کنید.

بلیط مذکور برای مقصد مورد نظرتان را باید در مبدأ حرکت تهیه کنید.

اگر بدون بلیط معتبر سوار اتوبوس و یا قطار شوید، در هنگام کنترل 

بلیط 60 یورو جریمه خواهید شد.

اگر کارت شناسایی داخلی با بلیط عبور و مرور خود را گم کردید، 

احتیاج به چه اقدامی خواهد بود؟

در صورت گم و یا ربوده شدن کارت شناسایی داخلی، باید بالفاصله این 

مسئله را به اقامتگاه پذیرش اولیه خود اطالع دهید.

بدون کارت شناسایی داخلی، امکان استفاده رایگان از اتوبوسها و قطارها 

وجود ندارد. 

کارت شناسایی داخلی شما با بلیط پناهندگی )بلیط عبور ومرور( بلیط 

قطار و اتوبوس نیز محسوب میشود.

پناهندگانی که در یکی از اقامتگاههای پذیرش اولیه در ِهِسن به ثبت 

رسیدهاند، از اقامتگاه خود، یک کارت شناسایی داخلی دارای بلیط عبور و 

مرور دریافت میکنند.

به وسیلهی کارت شناسایی داخلی خود را به عنوان ساکن اقامتگاه مربوطه 

معرفی میکنید. به طور همزمان این کارت به عنوان یک بلیط اتوبوس 

و قطار )کارت عبور و مرور( برای شهر و بخش شهرستان شما محسوب 

میشود. کارت عبور و مرور فقط برای فردی که کارت شناسایی داخلی 

متعلق به اوست معتبر میباشد.

کارت شناسایی داخلی شما با بلیط عبور و مرور در یک نگاه: 

اطالعات شخصی شما     1

عکس شما    2

تاریخ صدور کارت    3

)اعتبار کارت حداکثر تا سه ماه پس از این تاریخ است(   

مناطق اعتبار بلیط    4
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