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المعلومات واالستعالمات

Region-S-Karte المعلومات واالستعالمات عن بطاقة
يمكنك الحصول عليها عن طريق رقم التليفون: 21000 0511/616 

)االثنين والخميس والجمعة من الساعة 9 ص إلى 12 ظ، األربعاء 
من الساعة 9 ص إلى  12 ظ، ومن الساعة 1 ظ إلى 3 ع( أو في 

www.region-s-karte.de اإلنترنت أسفل الرابط
أو التواصل عبر البريد اإللكتروني:

.region-s-karte@region-hannover.de

ستحصل على المعلومات واالستعالمات الخاصة بالتعريفة عن طريق 
مركز خدمة العمالء الخاص بمنطقة التعريفة التابعة لمرور هانوفر 

على رقم 590-9000 - 0511.

مدينة بارسينجهاوزن
الخدمة المتخصصة في الشؤون االجتماعية

2 ميدان دايستر بالتس
30890 بارسينجهاوزن

مدينة بورجدورف
إدارة الشؤون االجتماعية 

4 ميدان شبيت،
31303 بورجدورف

مدينة بورجفيدل
إدارة الشؤون االجتماعية
4 ش فوربيرجر شتراسه

30938 بورجفيدل

مدينة جاربسين
 مجال التخصص الخدمات االجتماعية،

كبار السن
1 ميدان راتهاوس بالتس

30823 جاربسين

مدينة جهردن
الخدمة المتخصصة في الشؤون االجتماعية

3-1 ش كيرش شتراسه
30989 جهردن

عاصمة الوالية هانوفر
مجال التخصص الشؤون االجتماعية

25 ش هامبورجر آليه
30161 هانوفر

مدينة هيمنجين
إدارة الشؤون االجتماعية 
1 ميدان راتهاوس بالتس

30966 هيمنجين

بلدية إيزرنهاجين
إدارة الشؤون االجتماعية
33 ش بوتفيلدر شتراسه

30916 إيزرنهاجين

مدينة التزن
فريق األطفال، والشباب، واألسرة، وكبار 

السن والضمان االجتماعي
13 ميدان ماركت بالتس

30880 التزن
مدينة النجينهاجين

الخدمة المتخصصة في اإلعانة االجتماعية 
ومعونة السكن

1 ميدان ماركت بالتس
30853 النجينهاجين

مدينة ليرته
الخدمة المتخصصة في رعاية الشباب 

والشؤون االجتماعية
ش جارتن شتراسه 5

31275 ليرته

 مدينة نويشتاد أم
روبينبرجه

الخدمة المتخصصة في الشؤون االجتماعية
4 شارع تيريزن شتراسه

31535 مدينة نويشتاد أم روبينبرجه

مدينة باتنزن
القطاع المتخصص في الشؤون االجتماعية

1 ميدان راتهاوس بالتس
30982 باتنزن

مدينة رونينبرج
فريق اإلعانات االجتماعية
38 شارع هانزا شتراسه

30952 رونينبرج

مدينة زيلتسه
قسم الخدمات االجتماعية

1 ميدان راتهاوس بالتس  
30926 زيلتسه

مدينة زينده
القطاع المتخصص في الشؤون االجتماعية

21 شارع نورد شتراسه
31319 زينده

مدينة شبرينجه
الخدمة المتخصصة في الشؤون االجتماعية

1 أوف ديم بورجهوف
31832 شبرينجه

مدينة أوتسه
فريق اإلعانات االجتماعية

9 شارع ماركت شتراسه
31311 أوتسه

مقاطعة فيديمارك
فريق الشؤون االجتماعية

1 ميدان فريتس زينهايزر بالتس
30900 فيديمارك

مقاطعة فينيجزن
القطاع المتخصص في الشؤون االجتماعية 

والتعليم واألطفال والشباب
شارع هاوبت شتراسه 1 – 2

30974 فينيجزن )دايستر(

مدينة فونستورف
مجال التخصص الشؤون االجتماعية 

1 شارع زود شتراسه
31515 فونشتورف

منطقة هانوفر
مجال التخصص الشؤون االجتماعية

20 شارع هيلدسهايمر
30169 هانوفر

 هل أنت مهتم ببطاقة Region-S-Karte؟ 
مسؤولي التنسيق التالي أسماؤهم موجودون لخدمتك:

إن كنت تحصل على إعانات وفًقا لقانون الشؤون االجتماعية في 
نسخته الثانية عشرة وقانون إعانات الالجئين وقانون إعاشة ضحايا 

الحروب:

إن كنت تحصل على إعانات وفًقا لقانون الشؤون االجتماعية في نسخته الثانية:

 يمكن الحصول على امتيازات على الطريق باستخدام 
الحافالت والقطارات في منطقة التعريفة التابعة

لمرور هانوفر ذات المساحة الكبيرة 

مركز توظيف بارسينجهاوزن
11 ش برلينر شتراسه

30890 بارسينجهاوزن

مركز توظيف بورجدورف
7 ش فوندرام فيج

31303 بورجدورف

مركز توظيف بورجفيديل
3 ميدان راتهاوس بالتس

30938 بورجفيدل

مركز توظيف جاربسين
12 ميدان راتهاوس بالتس

30823 جاربسين

مركز توظيف التزن
15 ش زينيفيلدر شتراسه

30880 التزن

مركز توظيف النجنهاجين
10 ش بروسيلير شتراسه

30853 النجينهاجين

مركز توظيف ليرته
10 أ ش بورجدورفر شتراسه

31275 ليرته

مركز توظيف نويشتاد
23 إرنست - أبه- رينج

31535 مدينة نويشتاد أم روبينبرجه

مركز توظيف زيلتسه
13 ش شيلر شتراسه 

30926 زيلتسه

مركز توظيف شبرينجه
6 ش فينفهاوزن شتراسه

31832 شبرينجه

مركز توظيف فونشتورف
9 إن دين إلترن

 31515 فونشتورف

مركز توظيف فرويند آليه
11 فرويند آليه

30173 هانوفر

مركز توظيف منجندام
b/c منجندام 12
30177 هانوفر

مركز توظيف فالتر جيسكينج شتراسه
6 – 10 شارع فالتر-بروخ-شتراسه

30159 هانوفر

مركز توظيف كالينبرجر 
إسبالناده

4 كالينبرجر إسبالناده
30169 هانوفر

مركز توظيف كابلكامب
1أ كابلكامب

30179 هانوفر

مركز توظيف شارع فارينفالدر شتراسه
245 ش فارينفالدر شتراسه

30179 هانوفر

وكالة توظيف الشباب 
هانوفر

4 شارع برول شتراسه
30159 هانوفر

وكالة توظيف الشباب 
جاربسين

8 ميدان راتهاوس بالتس
30823 جاربسين

مركز توظيف روننبرغ
8 ش زاتورنشتراسه

30952 روننبرغ

2023



ما هي بطاقة Region-S-Karte؟

يمكن لسكان إقليم هانوفر، الذين يحصلون على معونات اجتماعية 
محددة، أن يشتروا بطاقة سفر للحافالت والقطارات في منطقة 

وفي، )GVH( التعريفة التابعة لمرور هانوفر ذات المساحة الكبيرة 
TagesKarte. وذلك الصدد، ُيمكنهم االختيار بين البطاقة اليومية 

 .Monatskarte S والبطاقة الشهرية Tageskarte S
وباإلضافة إلى ذلك يمكنك زيارة حديقة حيوان هانوفر بسعر دخول 

مخفض. ويشترط لذلك حمل بطاقة Region-S-Karte، التي ترسل 
عادة إلى جميع المستفيدين. 

من يحصل على بطاقة Region-S-Karte؟

تصل بطاقة Region-S-Karte لمن يقيم في إقليم هانوفر ويحصل على 
 •  المعونات الحالية وفًقا لقانون الشؤون االجتماعية اإلصدار 12 

)من مكتب الشؤون االجتماعية(،
•  معونة البطالة الثانية أو المعونة االجتماعية وفًقا لقانون الشؤون 

اإلصدار الثاني )من مركز التوظيف(،
•  المعونات األساسية الحالية والمعونات المقدمة في الحاالت الخاصة 

 وفًقا لقانون المعونات لطالبي اللجوء
)من مكتب الشؤون االجتماعية(؛

•  المعونة التكميلية الحالية لنفقات الحياة ومعونة الرعاية وفًقا لقانون 
اإلعاشة والرعاية االتحادي )من إقليم هانوفر(؛

•  لمن يعيش بصفته طفالً في أسرة متقاضية لإلعانات االجتماعية وال 
يحصل على معونات من مركز التوظيف بسبب بدل السكن لألطفال؛

•  ولمن يعيش في أسرة متقاضية لإلعانات االجتماعية وال يحصل على 
معونات من مركز التوظيف بسبب المعاش التقاعدي.

أين توجد بطاقة Region-S-Karte؟

إذا لم تحصل على بطاقة Region-S-Karte بشكل تلقائي أو 
أنك تحتاج إليها بسبب فقدان البطاقة البديلة، ُيرَجى التوجه إلى مكاتب 

الشؤون االجتماعية التابعة للمدن والبلديات أو إلى مراكز التوظيف في 
د الجهة المسؤولة عنك بناًء على المعونة االجتماعية  إقليم هانوفر. وُتَحدَّ

ذات الصلة. يمكنك اإلطالع على نبذة حول مسؤولي ومسؤوالت 
االتصال على الصفحة الخلفية لهذه المطوية.

كيف تستخدم بطاقة Tageskarte S وبطاقة 
Tageskarte S Kind؟

قبل بدء الرحلة يمكنك شراء بطاقة Tageskarte S لمناطق التعريفة 
التي ترغب في السفر إليها. وهذا يتيح لك استخدام خدمة النقل اإلقليمي 

في مرور هانوفر ذات المساحة الكبيرة )GVH( طوال اليوم وحتى 
الساعة 05:00 من صباح اليوم التالي -وكذلك القطارات في عربات 
الدرجة الثانية. بالنسبة لألطفال من عمر 6 حتى 14 عاًما تتوفر لهم 

بطاقة Tageskarte S Kind. يسري ذلك في جميع مناطق 
التعريفة.

كيف تستخدم البطاقة الشهرية Monatskarte S؟

Monatskarte S قبل بدء الرحلة يمكنك الحصول على بطاقة
لمناطق التعريفة التي ترغب في السفر إليها. ُيرَجى تسجيل اسمك األول 

واسم العائلة على بطاقة Monatskarte S حيث ال يجوز نقلها إلى 
أشخاص آخرين. وهي تتيح لك استخدام خدمة النقل اإلقليمي في مرور 
هانوفر ذات المساحة الكبيرة )GVH( لمدة شهر، وكذلك القطارات في 

عربات الدرجة الثانية.
يمكنك اختيار اليوم األول من الصالحية في وقت الشراء.  

  

تسري بطاقة Monatskarte S خالل أيام العمل اعتباًرا من الساعة 
07:00 م وفي عطالت نهاية األسبوع وأيام العطالت طوال اليوم مع 

إمكانية اصطحاب شخص بالغ واحد ومن فرد إلى ثالثة من الشباب 
أو األطفال دون عمر 18 سنة. يشترط لذلك أن يحمل األشخاص 
الُمصَطَحبون بطاقة Region-S-Karte  وأن تكون بحوزتهم.

Tageskarte S بخاصية بطاقة Monatskarte S تمتاز بطاقة
بحيث أنها قابلة للتوسيع خارج منطقة التعريفة بأكملها بالنسبة لمنطقة 

واحدة.

 )Tageskarte S )Kind ما هي تكلفة بطاقة
وبطاقة Monatskarte S؟

اعتباًرا من يوم 2023/1/1 تسري عليك األسعار التالية: 

أين يمكن الحصول على بطاقة Tageskarte S وبطاقة 
Tageskarte S Kind وبطاقة Monatskarte S؟ 

يمكنك الحصول على بطاقة (Tageskarte S )Kind وبطاقة 
Monatskarte S بطاقة

•  في منافذ البيع والخدمات التابعة لمرور هانوفر ذات المساحة الكبيرة 
 ،)GVH(

• وفي آالت شركة ÜSTRA ش.م، وشركة السكك الحديدية 
 WestfalenBahn ش.ذ.م.م، وشركة سكك حديد metronom
ش.ذ.م.م.، وشركة S-Bahn Hannover )SBH(H ش.ذ.م.، 

Start Niedersachsen Mitte وشركة
• ومع طاقم الحافالت التابعة لشركة regiobus ش.ذ.م.م، وأيًضا

.)iOS األندرويد و( GVH في تطبيق •

 Tageskarte S وباإلضافة إلى ذلك يمكنك الحصول على بطاقة
(Kind( مع طاقم الحافالت التابعة لشركة ÜSTRA ش.م وعبر 

 .gvh.de اإلنترنت في متجر التنقل على موقع

 ما الذي يجب عليك فعله للحصول على خصم عند الدخول
إلى حديقة حيوان هانوفر ببطاقة Region-S-Karte؟

ما عليك سوى تقديم بطاقة Region-S-Karte عند مكتب الخدمات
حديقة حيوان هانوفر. وبالتالي تدفع رسم

دخول مخفض بشكل كبير. يمكنك اإلطالع على
.www.erlebnis-zoo أسعار الدخول السارية على الموقع

.de/de/content/eintrittspreise-region-s-karte

يرجى مراعاة …

 Tageskarte S Kind وبطاقة Tageskarte S أن بطاقة    … 
Region- تسري فقط مع بطاقة Monatskarte S وبطاقة

S-Karte ووثيقة تحديد الهوية الرسمية، ويجب تقديمها عند 
الطلب في أثناء الرحلة.

…    أن كل مستفيد/ة سوف يحصل على بطاقة خاصة من نوع 
.Region-S-Karte

  …  أن بطاقة Region-S-Karte تكون سارية اعتباًرا من 1 يناير/
كانون الثاني 2023 حتى 31 ديسمبر/كانون األول 2023 . ومع 

ذلك سوف تفقد الصالحيات التي تحصل عليها بموجبها بمجرد 
أن تخرج من اشتراك المعونة. في هذه الحالة لم يعد من حقك 

استخدامها.

C أو B أو ABC أو ABABC
 Tageskarte S بطاقة

Kind
1,30 يورو

Tageskarte S 4,90 يورو4,00 يورو3,10 يوروبطاقة

AC أو BABBCABC
بطاقة 

 Monatskarte
S

28,20 40,90 يورو
يورو

 54,80
يورو

 40,60
يورو

 67,30
يورو


