
سفر با قطار و اتوبوس
التنقل بالقطار والحافلة همه اطالعات مربوط به حمل و نقل درون ایالتی را در 

www.nah.sh خواهید یافت.

ارتباط با مشتری nah.sh تلفن 01805.710707 
)14 سنت در دقیقه از خط ثابت آلمان.  

قیمت تماس با موبایل حداکثر.42 سنت در دقیقه.(

Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH  
(NAH.SH GmbH)
Raiffeisenstraße 1

24103 Kiel
www.nah.sh

یمكن العثور على كل ما یتعلق بهیئة النقل اإلقلیمیة على الموقع اإللكتروني 
www.nah.sh

NAH.SH  T +49 )0(1805.710707 خدمة عمالء
)14 سنت/دقیقة من الخطوط األرضیة األلمانیة،

الحد األقصى للتكلفة من الهاتف المحمول 42 سنت/دقیقة.(

 به شلسویگ-هول اشتاین
خوش آمدید

مرحًبا بك في والیة شلیسفیج- هولشتاین

مرحًبا بك في هیئة خطوط النقل اإلقلیمیة

یمكن الوصول بسهولة إلى معظم األماكن في والیة شلیسفیج – هولشتاین باستخدام 
القطار أو الحافلة.

یمكنك العثور على جدول مواعید الحافالت في مواقف انتظار الحافالت 
www.nah.sh وعبر اإلنترنت على

یمكنك العثور على جدول مواعید القطارات في محطات القطارات أو 
عبر اإلنترنت على www.nah.sh یمكنك العثور على المعلومات 

www.bahn.de باللغة اإلنجلیزیة على

إذا كانت لدیك أي استفسارات بشأن هیئة خطوط النقل اإلقلیمیة، یمكنك االتصال بخدمة 
عمالء NAH.SH: أیام االثنین حتى السبت من الساعة 8 صباًحا وحتى 6 مساًء على 

رقم هاتف 07 07 180571 )0( +49 )14 سنت/ الدقیقة من الخطوط األرضیة 
األلماني، 42 سنت/ الدقیقة كحد أقصى من شبكات الهواتف المحمولة(.

NAH.SH معلومات عن جدول مواعید

على الموقع اإللكتروني www.nah.sh، یمكنك العثور على كل ما یتعلق بخطوط 
النقل بوالیة شلیسفیج – هولشتاین. فقط أدخل مكان المغادرة وجهة المقصد وتاریخ 

السفر والوقت المرغوب ثم ابدأ البحث:

سُیعرض علیك الخطوط المتوفرة. بالنقر على السهم الموجود بالیسار سینسدل عرض 
أكثر تفصیالً: 

به حمل و نقل درون ایالتی خوش آمدید

با استفاده از اتوبوس و قطار تقریباً می توان به هر نقطه ای در شلسویگ-
هول اشتاین دسترسی داشت.

برنامه حرکت اتوبوس ها را مستقیماً در ایستگاه یا در صفحه 
اینترنتی www.nah.sh خواهید یافت

برنامه حرکت قطارها را در ایستگاه قطار یا در صفحه 
اینترنتی www.nah.sh خواهید یافت.

www. اطالعات به زبان انگلیسی را در صفحه اینترنتی
bahn.de خواهید یافت.

درصورت داشتن سوال درباره حمل و نقل درون ایالتی می توانید با بخش ارتباط 
با مشتری NAH.SH تماس بگیرید: دوشنبه تا شنبه از 8 صبح تا 6 بعدازظهر 

با تلفن 07 07 01805.71 )14 سنت در دقیقه از خط ثابت آلمان، حداکثر 
42 سنت در دقیقه از موبایل(

NAH.SH برنامه حرکت قطار و اتوبوس

در صفحه اینترنتی www.nah.sh همه اطالعات مربوط به حمل و نقل 
درون ایالتی در شلسویگ-هول اشتاین را خواهید یافت. شهر مبدأ و مقصد، تاریخ 

سفر و زمان دلخواه خود را وارد کنید و جستجو را آغاز نمایید:

مسیرهای ارتباطی برایتان نمایش داده خواهد شد. با کلیک کردن روی فلش 
سمت چپ، جزییات بیشتری در اختیارتان قرار خواهد گرفت:

مبدأ مقصد تاریخ زمان جستجو
مكان المغادرة جهة المقصد التاریخ الوقت ابحث
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بلیت
برای استفاده از اتوبوس و قطار الزم است بلیت معتبر داشته باشید.

بلیت اتوبوس را می توانید مستقیماً از راننده بخرید. 

برای قطار باید از دستگاه های تهیه بلیت یا در مراکز واقع در ایستگاه 
قطار بلیت را تهیه نمایید.

اگر در مسیر سفر خود از اتوبوس و قطار استفاده می کنید، فقط یک 
بلیت برای استفاده از قطار و اتوبوس نیاز دارید.

بلیت تک سفره
بلیت تک سفره فقط برای رفت در مسیر مدنظر معتبر است. این بلیت ها برای 

مسیرهای کوتاه و حداکثر 2 ساعت از زمان خرید اعتبار دارند.

بلیت روزانه
بلیت روزانه فقط برای یک نفر معتبر است. با این بلیت می توانید هرچقدر که 

می خواهید در مسیرهای مدنظر سفر کنید. 
تذکر: لطفاً نام خود را روی بلیت بنویسید.

بلیت گروه های کوچک
بلیت گروه های کوچک فقط برای ۵ نفر معتبر است. با این بلیت می توانید در طول 
یک روز هرچقدر که می خواهید در مسیرهای مدنظر سفر کنید. از دوشنبه تا جمعه 
می توانید با این بلیت ها از ساعت 9 صبح جابجا شوید. بلیت های گروه های کوچک 
در روزهای شنبه، یک شنبه و روزهای تعطیل از ساعت 12 نیمه شب معتبر هستند.

تذکر: لطفاً نام همه مسافران را روی بلیت بنویسید.

توصیه: در صورت استفاده از بلیت های تک سفره، روزانه یا گروه های کوچک می توان تا 
حداکثر 3 کودک زیر 6 سال را در سفر به همراه داشت. برای کودکان و نوجوانان 6 تا 13 

سال باید بلیت تک سفره مخصوص کودکان تهیه نمود.
.

التذاكر
أنت تحتاج إلى تذكرة ساریة الستخدام القطارات والحافالت.

یمكن الحصول على تذكرة الحافلة مباشرة من سائق الحافلة. 

یمكن الحصول على تذكرة القطار من ماكینات التذاكر أو من مراكز 
السفریات في محطات القطار.

إذا كنت تخطط الستخدام كل من الحافلة والقطار أثناء رحلتك، ستحتاج إلى 
تذكرة واحدة فقط الستخدام كل من القطار والحافلة.

تذكرة الرحلة الواحدة
تسري تذكرة الرحلة الواحدة للقیام برحلة واحدة على طریق محدد. وعلى الطرق القصیرة 

تسري لمدة ساعتین فقط من وقت الشراء كحد أقصى.

تذكرة الیوم الواحد
تستخدم تذكرة الیوم الواحد بواسطة شخص واحد فقط. باستخدام هذه التذكرة، یمكنك السفر 

على طریق محدد بالقدر الذي ترغبه.
مالحظة: یرجى تسجیل اسمك على التذكرة.

تذكرة المجموعات الصغیرة
تستخدم تذكرة المجموعات الصغیرة مع المجموعات التي یصل عدد أفرادها إلى 5 

أشخاص. باستخدام هذه التذكرة، یمكنك السفر عدة مرات على طریق محدد أثناء یوم 
واحد. 

یمكنك السفر باستخدام التذكرة من الساعة 9 صباًحا من أیام االثنین حتى الجمعة. في أیام 
السبت واألحد واإلجازات العامة، تسري تذكرة المجموعات الصغیرة ابتداًء من منتصف 

اللیل.
مالحظة: یرجى تسجیل أسماء المسافرین على التذكرة.

ملحوظة: یمكن لثالث )3( أطفال تحت عمر ست )6( سنوات السفر معك مجاًنا إذا كانت لدیك تذكرة 
ساریة مخصصة للرحلة الواحدة أو تذكرة الیوم الواحد أو تذكرة المجموعات الصغیرة. یحتاج األطفال 

والصبیة بین 6 و 13 سنة إلى الحصول على تذكرة الرحلة الواحدة. 
 

 :Attention/توجه
پیش از سوار شدن در قطار 
باید بلیت معتبر تهیه کنید. 

اگر هنگام بازرسی بلیتی نداشته باشید
باید عالوه بر قیمت بلیت 60 یورو جریمه بدهید.

 سوف تحتاج إلى تذكرة ساریة قبل ركوب القطار. 
إذا تعذر إظهار تذكرة ساریة عند الطلب، سُتفرض علیك غرامة إضافیة 

تصل إلى 60 یورو.

خطوط قطار در شلسویگ-هول اشتاین
خطوط القطار في شلیسفیج- هولشتاین



سفر با قطار و اتوبوس
التنقل بالقطار والحافلة همه اطالعات مربوط به حمل و نقل درون ایالتی را در 

www.nah.sh خواهید یافت.

ارتباط با مشتری nah.sh تلفن 01805.710707 
)14 سنت در دقیقه از خط ثابت آلمان.  

قیمت تماس با موبایل حداکثر.42 سنت در دقیقه.(

Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH  
(NAH.SH GmbH)
Raiffeisenstraße 1

24103 Kiel
www.nah.sh

یمكن العثور على كل ما یتعلق بهیئة النقل اإلقلیمیة على الموقع اإللكتروني 
www.nah.sh

NAH.SH  T +49 )0(1805.710707 خدمة عمالء
)14 سنت/دقیقة من الخطوط األرضیة األلمانیة،

الحد األقصى للتكلفة من الهاتف المحمول 42 سنت/دقیقة.(

 به شلسویگ-هول اشتاین
خوش آمدید

مرحًبا بك في والیة شلیسفیج- هولشتاین

مرحًبا بك في هیئة خطوط النقل اإلقلیمیة

یمكن الوصول بسهولة إلى معظم األماكن في والیة شلیسفیج – هولشتاین باستخدام 
القطار أو الحافلة.

یمكنك العثور على جدول مواعید الحافالت في مواقف انتظار الحافالت 
www.nah.sh وعبر اإلنترنت على

یمكنك العثور على جدول مواعید القطارات في محطات القطارات أو 
عبر اإلنترنت على www.nah.sh یمكنك العثور على المعلومات 

www.bahn.de باللغة اإلنجلیزیة على

إذا كانت لدیك أي استفسارات بشأن هیئة خطوط النقل اإلقلیمیة، یمكنك االتصال بخدمة 
عمالء NAH.SH: أیام االثنین حتى السبت من الساعة 8 صباًحا وحتى 6 مساًء على 

رقم هاتف 07 07 180571 )0( +49 )14 سنت/ الدقیقة من الخطوط األرضیة 
األلماني، 42 سنت/ الدقیقة كحد أقصى من شبكات الهواتف المحمولة(.

NAH.SH معلومات عن جدول مواعید

على الموقع اإللكتروني www.nah.sh، یمكنك العثور على كل ما یتعلق بخطوط 
النقل بوالیة شلیسفیج – هولشتاین. فقط أدخل مكان المغادرة وجهة المقصد وتاریخ 

السفر والوقت المرغوب ثم ابدأ البحث:

سُیعرض علیك الخطوط المتوفرة. بالنقر على السهم الموجود بالیسار سینسدل عرض 
أكثر تفصیالً: 

به حمل و نقل درون ایالتی خوش آمدید

با استفاده از اتوبوس و قطار تقریباً می توان به هر نقطه ای در شلسویگ-
هول اشتاین دسترسی داشت.

برنامه حرکت اتوبوس ها را مستقیماً در ایستگاه یا در صفحه 
اینترنتی www.nah.sh خواهید یافت

برنامه حرکت قطارها را در ایستگاه قطار یا در صفحه 
اینترنتی www.nah.sh خواهید یافت.

www. اطالعات به زبان انگلیسی را در صفحه اینترنتی
bahn.de خواهید یافت.

درصورت داشتن سوال درباره حمل و نقل درون ایالتی می توانید با بخش ارتباط 
با مشتری NAH.SH تماس بگیرید: دوشنبه تا شنبه از 8 صبح تا 6 بعدازظهر 

با تلفن 07 07 01805.71 )14 سنت در دقیقه از خط ثابت آلمان، حداکثر 
42 سنت در دقیقه از موبایل(

NAH.SH برنامه حرکت قطار و اتوبوس

در صفحه اینترنتی www.nah.sh همه اطالعات مربوط به حمل و نقل 
درون ایالتی در شلسویگ-هول اشتاین را خواهید یافت. شهر مبدأ و مقصد، تاریخ 

سفر و زمان دلخواه خود را وارد کنید و جستجو را آغاز نمایید:

مسیرهای ارتباطی برایتان نمایش داده خواهد شد. با کلیک کردن روی فلش 
سمت چپ، جزییات بیشتری در اختیارتان قرار خواهد گرفت:

مبدأ مقصد تاریخ زمان جستجو
مكان المغادرة جهة المقصد التاریخ الوقت ابحث
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Schleswig-Holstein. Der echte Norden.

www.nah.sh


