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مقدمة
بإمكانك أن تقرأ في هذا الكتيب ما هي خدمات نقل كبار السن وذوي
االحتياجات الخاصة (فاردشنست) وكيف تعمل لطلب الحصول عليها
وللسفر مع فاردشنست.
تسري المعلومات بالنسبة للشخص المسجل في سجل األحوال
المدنية في واحدة من البلديات التي عهدت بمسؤولية فاردشنست إلى
سكوني ترافيكن .هل أنت غير متأكد من هو الطرف الذي يتحمل
مسؤولية فاردشنست في مكان تسجيلك في سجل األحوال المدنية؟
بإمكانك أن تقرأ عن الطرف الذي يتحمل مسؤولية فاردشنست في بلديتك
على الرابط  skanetrafiken.se/fardtjanstأو عن طريق التواصل
هاتفيا ً على الرقم .0771-77 44 33
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ما هي فاردشنست؟
إن فاردشنست هي خدمات نقل تم إعدادها بصورة خاصة لألشخاص الذين يعانون
من انخفاض في الفعاليات ويتم تنظيمها عن طريق نصوص القانون ()1997:736
المتعلق بخدمات فاردشنست.

ال تعتبر هذه السفريات فاردشنست

السفريات التي ال تشملها فاردشنست هي على سبيل المثال السفريات إلى  /من
مدرسة المرحلة األساسية ،مدرسة المرحلة األساسية لذوي التخلف الذهني أو
مـدرسة المرحلـة الثانـوية لذوي التخلف الـذهني .اقـرأ المزيد عن السفريـات
المرضيـة على الـرابط  skanetrafiken.se/sjukresorأو في الكتيـب
 Så här reser du sjukresa i Skåneأي كيف تسافر في السفرية المرضية في
سكوني.

من يحق له الحصول على فاردشنست؟
يقوم الموظف المسؤول عن فاردشنست في سكوني ترافيكن بعمل تحقيق واتخاذ
قرار بشأن إذا كان يحق لك الحصول على خدمات فاردشنست بناء على المعايير
المنصوص عليها في القانون المتعلق بخدمات فاردشنست .ال يأخذ القانون في عين
االعتبار العوامل االقتصادية أو االجتماعية فيما يتعلق بالتحقيق المتعلق بالحق في
الحصول على خدمات فاردشنست .إن وجود نقص في وسائل النقل العام في المكان
الذي ستسافر اليه ال يعتبر بحد ذاته مبرراً للحصول على خدمات فاردشنست .كما
أن التقدم في السن ال يؤهل تلقائيا ً للحصول على خدمات فاردشنست.

يحق لك الحصول على خدمات فاردشنست إذا كنت:
•مسجالً في سجل األحوال المدنية في واحدة من البلديات في واحدة من البلديات

التي عهدت بمسؤولية فاردشنست إلى سكوني ترافيكن.
•تعاني من صعوبات جمة في التنقل بنفسك أو السفر بوسائل النقل العام.
•تعاني من إعاقة دائمة في الفعاليات يُعتقد أنها ستدوم لمدة تزيد عن ثالثة أشهر.
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طلب الحصول على فاردشنست
بإمكانك تقديم طلب الحصول على فاردشنست إما رقميا ً عن  طريق الموقع
 1177.seأو عن طريق تسجيل الدخول باستخدام الهوية االلكترونية .يجب أن
تكون قد بلغت  18سنة من العمر ولديك هوية بنكية  BankIDأو فريا ال إي
دي  Freja elIDأو هوية تيليا االلكترونية  .Telia E-legitimationكما يمكن
أن تقدم الطلب عن طريق ملء استمارة ورقية تعثر عليها في موقعنا على شبكة
اإلنترنت .اسم االستمارة هو  Ansökan om färdtjänstأو طلب الحصول على
فاردشنست كما ستجد المزيد من المعلومات عن كيفية تقديم الطلب رقميا ً على الرابط
 .skanetrafiken.se/fardtjanstعنما تنتهي من ملء االستمارة والتوقيع عليها
قم بإرسالها إلى العنوان التالي:
i

Skånetrafiken
Färdtjänst
Hässleholm 281 83
هل تود أن نرسل االستمارة الى عنوان مسكنك؟ هل تحتاج إلى المساعدة في تعبئة
االستمارة؟ لن نتوانى عن مساعدتك .تواصل مع خدمات السفريات في سكوني
ترافيكن على رقم الهاتف .0771-77 44 33

كيف يتم التعامل بطلبك
عندما تستلم سكوني ترافيكن الطلب يقوم الموظف المسؤول عن فاردشنست في
سكوني ترافيكن بعمل تحقيق عن الحق في الحصول على فاردشنست انطالقا ً من
نصوص القانون المتعلق بخدمات فاردشنست .يتم التعامل بالطلبات بالدور .عندما
يحين وقت التعامل بطلبك يتواصل الموظف المسؤول معك .في بعض األحيان يلزم
تكملة الطلب بشهادة طبية تثبت انخفاض الفعاليات .في هذه الحالة يخبرك الموظف
المسؤول عن معاملتك عن ذلك.
بعد أن تقوم سكوني ترافيكن باتخاذ القرار عن فاردشنست يتم إرسال القرار
إلى عنوان منزلك .إذا كانت توجد لديك أسئلة تتعلق بالقرار فال تتوانى عن التواصل
معنا .يمكن الطعن في قرار الحصول على فاردشنست .عندما ينتهي مفعول تصريح
فاردشنست الخاص بك بإمكانك أن تطلب الحصول على فاردشنست من جديد .ال
يفوتك تقديم الطلب في وقت مبكر ،حوالي  2 – 1شهر قبل انتهاء مفعول تصريح
فاردشنست الخاص بك.
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فاردشنست عن طريق خدمات السفريات

إلى أين يمكن أن تسافر؟
في حالة الموافقة على منحك فاردشنست فإن هذا يشمل السفريات في جميع أنحاء
سكوني.

السفر في بلدية أخرى RIAK

بالنسبة للشخص الذي يحمل تصريح فاردشنست ساري المفعول ويرغب السفر
مع خدمات السفريات ضمن البلديات التي تقع في سكوني فيحتاج في هذه الحالة أن
يحجز تذاكر للسفر في بلدية أخرى.
للحصول على مزيد من المعلومات ولحجز التذاكر تواصل مع مكتب خدمات
السفريات في سكوني ترافيكن على رقم الهاتف .0771-77 44 33

السفر بخدمات ريكس فاردشنست

تنظم سفريات ريكس فاردشنست (خدمات نقل كبار السن وذوي االحتياجات الخاصة
على صعيد وطني) داخل السويد من بلدية إلى أخرى خارج سكوني عن طريق
قانون ريكس فاردشنست ( .)1997:735تطلب الحصول على ريكس فاردشنست عن
طريق استمارة طلب منفصلة توجد على  الرابط skanetrafiken.se/fardtjanst
أو عن طريق الموقع  1177.seال يحق لك الحصول تلقائيا ً على ريكس فاردشنست
فقط ألنه يحق لك فاردشنست مع سكوني ترافيكن .عليك أن تقدم طلب الحصول على
ريكس فاردشنست قبل الموعد بقترة كافية .يجب أن يصل طلبك إلى طرف سكوني
ترافيكن قبل ما ال يقل عن ثالثة أسابيع قبل موعد الرحلة المخطط لها .تتخذ سكوني
ترافيكن قرارا عن طريقة السفر على أساس اعتبارات انخفاض الفعاليات لدى
المسافر ،وفي المقام األول عن طريق الحافلة ،القطار أو الطائرة.
i
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بالنسبة للشخص الحاصل على تصريح فاردشنست فبإمكانه أن يسافر عن طريق
خدمات السفريات في سكوني ترافيكن .إن خدمات السفريات هي التسمية التي تشمل
كل من فاردشنست والسفريات المرضية والتي يتم تنفيذها بمركبة خدمات.
إن جميع خدمات السفريات التي تتم عن طريق سكوني ترافيكن مهيئة حسب
احتياجات الفرد .يمكن أن تكون مركبة الخدمات عبارة عن سيارة شخصية أو مركبة
خاصة ويعتمد ذلك على شكل احتياجاتك وشكل تصريح فاردشنست وأيضا ً إذا كنت
تصطحب معط أدوات المساعدة.
تسافر في سفرات منسقة سويا ً مع مسافرين آخرين إال إذا كان تصريح
فاردشنست الحاصل عليه يعطيك الحق بشيء آخر .على العكس من السفريات مثالً
بالتاكسي فإنك ال تسافر دائما ً عبر أقصر طريق الى مكان هدف الرحلة.

المساعدة العامة

يجب على السائق دائما ً تقدم المساعدة العامة لك مما يعني أن السائق
•يقوم بإحضارك وتوصيلك عبر البوابة على المستوى األرضي.
•يساعدك في الدخول في السيارة والخروج منها وأيضا ً المساعدة في تثبيت حزام
األمان وفي تثبيت عربة المشي أو الكرسي المتحرك ووسائل المساعدة األخرى.
•يساعدك في توصيل وسائل المساعدة واألمتعة عبر البوابة على المستوى
األرضي.

المساعدة الخاصة

يتم تقديم المساعدة الخاصة حسب ما يؤهلك قرار فاردشنست الخاص بك في
الحصول عليها وإذا كانت السفرية محجوزة مع طلب المساعدة الخاصة .إن
المساعدة الخاصة تعني أنه يتم احضارك وتوصيلك إلى داخل الباب الخارجي
لمسكنك ،مثال في الطابق الثالث في بناية سكنية أو قسم أو ما شابه ذلك .تتحمل
بنفسك مسؤولية إغالق الباب الخارجي وفتحه بالقفل .ال يساعدك السائق داخل
المسكن ،مثالً فيما يتعلق بالمالبس الخارجية أو تفريغ البضائع أوما شابه ذلك.

الدليل

يمكن أن يحق لك الحصول على خدمات الدليل إذا كانت توجد لديك احتياجات داخل
السيارة خالل فترة السفر .في هذه الحالة تحتاج أن تقدم طلب للحصول على خدمات
الدليل .إذا كانت حاجتك للمساعدة تنجم قبل الرحلة أو في نهاية الرحلة فإن هذا ال
يعتبر سببا ً كافيا ً للموافقة على منح خدمات الدليل.
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أدوات المساعدة

بإمكانك أن تصطحب معك أدوات المساعدة الخاصة بك التي تحتاج اليها إذا كان
باإلمكان تثبيتها في داخل المركبة أو أدوات المساعدة المطوية التي يمكن نقلها في
مقصورة البضائع .لكي يتم استخدام الكرسي المتحرك كمقعد للجلوس يسري ما يلي:
•يجب أن يوجد في المقعد أربعة نقاط تثبيت عليها عالمات عن المكان الذي يمكن
تثبيتها منه:
•يجب أن يكون بمقدور المسافر أن يستخدم حزام األمان ذو ثالثة نقاط تثبيت.
•أن يكون التيار الكهربائي مغلقا في الكراسي الكهربائية المتحركة.
•أن تكون فرامل التوقيف مشدودة في الكرسي المتحرك.
•أن يكون الكرسي المتحرك مفحوصا ً ضد الصدمات.

المسافر المصاحب

يحق لك أن تصطحب معك شخصين خالل الرحلة بما في ذلك الدليل في حالة
وجوده .إذا كان جميع المسافرين أطفال فيسمح لك اصطحاب ثالثة أطفال .يدفع
المسافر المصاحب نفس الرسم المفروض على المسافر الحاصل على فاردشنست.
تتم المحاسبة على التكاليف في فاتورتك.

بالنسبة لك كمسافر فإنك تتحمل مسؤولية شخصية أن يكون الكرسي المتحرك
مناسبا لالستخدام كمقعد خالل النقليات.
إن الشخص الذي يستخدم الكرسي الكهربائي المتحرك مسؤول أن  يقوده
بنفسه إلى داخل المركبة وعند الخروج منها .ال يسمح لك أن تبقى جالسا ً في
الكرسي الكهربائية المتحرك ذو المقود (أي ما يسمى السكوتر الكهربائي أو الموبيد
الكهربائي وما شابه ذلك) خالل الرحلة.

الصعود على الساللم

إن الصعود على السالم هي خدمة تقع خارج نطاق قانون فاردشنست ويتم دائما ً

التعامل بالحاجة لها من قبل الموظفين المسؤولين لدينا .ألسباب أمنية تعرض سكوني
ترافيكن الصعود على الساللم خالل فترة ال تزيد عن ستة أشهر .إذا لم يكن بوسعك
تدبير النقل بنفسك على السلم عندك فبإمكانك مرجعة البلدية المسجل فيها في سجل
األحوال المدنية للحصول على معلومات فيما يتعلق بتهيئة المسكن .يتم تنفيذ مهمات
الصعود على الساللم فقط في العنوان الذي أنت مسجل به في سجل األحوال المدنية
وفي الساللم الخارجية للبنايات السكنية أو في بيوت الساللم في البنايات السكنية
وأيضا إلى أو مما ال يزيد عن الطابق الرابع .ال يقوم السائق بتنفيذ مهمة الصعود
على الساللم اللولبية أو السالم الخارجية للفلل أو في داخل مسكنك .إن تصميم الساللم
يؤثر على إمكانية تقديم خدمات الصعود على الساللم .يحدد السائق بنفسه إذا كان
الصعود على الساللم هو أمر يمكن تنفيذه بشكل آمن.
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األمتعة

باإلضافة إلى أدوات المساعدة باإلضافة إلى أدوات المساعدة يسمح لك أن تصطحب
حقيبتين يدويتين .يمكن أن يصطحب الدليل أو المسافر المصاحب معه حقيبة يدوية
واحدة .ال يسمح أن يزيد حجم كل قطعة من األمتعة عن  55x50x30سم.

الحيوانات

كالب مرافقة المكفوفين وكالب الخدمة وكالب اإلشارة تسافر مجانا إذا كنت قد
حصلت على تصريح لذلك .يسمح لك اصطحاب حيوانين أليفين إذا كان يتم نقلهما
في قفص أو مع رسن يمكن تثبته في الحزام أو يمكن نقلهما في مقصورة األمتعة.
تدفع الرسم الشخصي عن الحيوانات األليفة .تتحمل بنفسك بصفتك المسافر مسؤولية
جلب قفص أو رسن معك لحيوانك أو لحيواناتك.

أمان األطفال

تحتوي جميع مركبات الخدمة على وسائد تثبت بالحزام لألطفال الذين تتراوح
أعمارهم بين  4و  12عاماً .ال تحتاج إلى حجز مسبق لهذه االشياء .ال يتم توفير
مقعد األمان في السيارة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  9-0أشهر ،ما يسمى
واقية الطفل الصغير .تعرض سكوني ترافيكن بشكل محدد مقاعد السيارات ألمان
األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين  9أشهر و  4سنوات .يجب أن تكون قد
حصلت على موافقة لمقعد سيارة للطفل ومساعدة خاصة تتطلب وجود مقعد السيارة
ألمان األطفال وأن تكون قد حجزت الرحلة للطفل كمسافر مصاحب .يجب أن
يتم حجز الرحلة التي يلزم فيها مقعد السيارة ألمان األطفال في موعد ال يتعدى
اليوم السابق للسفر .يتحمل حامل حق الحضانة بنفسه مسؤولية مقعد السيارة ألمان
األطفال لطفل الحاص على تصريح فارد شنست .ال يُسمح لألطفال الذين تقل
أعمارهم عن  7سنوات بالسفر بدون أن يكونوا بصحبة شخص بالغ.
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بطاقة خدمات السفريات
 مستند السفر لكبعد أن تتم الموافقة على منحك فاردشنست تحصل خالل أسبوعين تقريبا ً على كرت
السفر الذي يشمل بطاقة خدمات السفريات الخاصة بك .عندما تسافر مع خدمات
السفريات يتوجب عليك أن تقوم دائما بإبراز كرت السفر الخاص بك للسائق عند
بداية الرحلة .في حافالت سكوني ترافيكن تقوم بوضع كرتك على قارئ التذاكر .في
القطارات تضع كرتك على قارئ التذاكر الذي يحمله المضيف.
ال يفوتك أن بطاقة خدمات السفريات هي ملكية شخصية وأنه يوجب عليك أن
تتمكن دائما من إبراز بطاقة هويتك في مركبة خدمات السفريات وفي الحافالت
والقطارات.

درجة اإلتاحة في حركة وسائل النقل العام.

نبذل في سكوني ترافيكن قصارى جهودنا لكي تكون وسائل النقل العام متاحة للجميع.
نقوم بتهيئة الحافالت والقطارات والمحطات والموقف على مستوى ارتفاع المواقف
بحيث يتمكن ذوي االحتياجات الخاصة من السفر معنا .إن الحافالت مجهزة بدرجة
دخول منخفضة االرتفاع على مستوى أرصفة مواقف الحافالت بحيث تتمكن بسهولة
من الدخول في الحافلة والخروج منها .تشمل القطارات عربات ذات أرضية منخفضة
ومدخلها على نفس مستوى أرضية الرصيف لتسهيل الدخول والخروج .في جميع
الحافالت والقطارات توجد أماكن مخصصة للكراسي المتحركة وعربات المشي
بالدفع وأدوات المساعدة األخرى .يساعدك السائقين والمضيفين إذا كنت بحاجة
للمساعدة .كما توجد أنتينات مغناطيسية للسمع (هورسلينجا) في معظم القطارات
والحافالت .على األرصفة والمواقف توجد إشارات إرشادية وعالمات  .
بإمكانك أيضا ً أن تحجز خدمات الدليل في المحطة أو الموقف الذي يساعدك
إذا كنت بحاجة للمساعدة في العثور على المكان الصحيح أو لحمل أمتعتك .ال يجب
أن تصطحب معك أكثر من حقيبتين .يتم حجز خدمات الدليل في المحطة على رقم
الهاتف  0771-77 77 77في موعد ال يتعدى  24ساعة قبل بدء الرحلة .إذا جابهتك
أي مشكالت فيما يتعلق بخدمات الدليل المحجوزة مسبقا ً فبإمكانك أن تتواصل مع
الرقم .0774-44 55 55
اقرأ المزيد عن درجة اإلتاحة ضمن سكوني ترافيكن على الرابط
 skanetrafiken.se/ tillganglighetأو في الكتيب Handbok i tillgänglighet
أي دليل إرشادات درجة اإلتاحة .إمكانك أيضا ً التواصل مع خدمة العمالء في خدمات
السفريات على رقم الهاتف .0771-77 44 33
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السفريات المجانية في وسائل النقل العام

ما هي تكاليف فاردشنست؟

بالنسبة للشخص الحاصل على موافقة فاردشنست في واحدة من البلديات التي
عهدت بمسؤولية فاردشنست إلى سكوني ترافيكن أن يسافر مجانا ً على متن حافالت
وقطارات سكوني ترفيكن في جميع أرجاء سكوني .عندما تسافر بالحافلة والقطار
فإنه يحق لك دائما ً أن تصطحب معك دليل وما ال يزيد عن طفلين دون سن  7سنوات
من العمر مجاناً ،بغض النظر عن إذا كان تصريح فاردشنست الذي حصلت عليه
يعطيك الحق في الرحالت باستخدام مركبة الخدمات.

إن فاردشنست يمكن أن تعني السفر بسيارة خصوصية أو بمركبة خاصة في خدمات
السفريات .بالنسبة للسفريات بمركبة خدمات السفريات تدفعه رسم شخصي .يعتمد
سعر رحلتك على مسافة السفر وينطلق من تعريفة رسوم محددة .السعر نفسه يسري
على مدار ساعات اليوم وفي جميع األيام على مدار السنة .بالنسبة للطفل دون سن 7
سنوات من العمر فإنه يسافر مجانا ً مع فاردشنست .ابتداء من سن  7سنوات وحتى
 20سنة تدفع رسم الطفل  /الشاب .ابتداء من اليوم الذي يبلغ فيه  20سنة من العمر
يدفع المرء رسما ً كالرسم المفروض على البالغين.
هناك ثالثة بدائل مختلفة للفوترة:
•الدفع عن طريق فاتورة تأتي اليك من قطاع سكوني مرة كل شهر .إن هذا البديل
تحصل عليه تلقائيا إذا لم تقم بعمل اختيار فعال لشيء آخر.
•فاتورة الكترونية e-faktura
•أوتوجيرو autogiro
تقدم طلب الحصول على الفاتورة االلكترونية أو أوتوجيرو عن طريق بنكك .اسم
التبليغ هو قطاع سكوني  .Anmälningsnamn Region Skåneفي حالة عدم
تسديد الفاتورة يكن أن يتم إغالق المرء من خدمة الفوترة.

سفريات العمل
إن سفريات العمل تعني الرحالت إلى العمل ومنه ،األنشطة النهارية أو التعليم فوق
مستوى مرحلة الدراسة األساسية بشرط أن تكون هذه الرحالت غير مشمولة بالحق
في الحصول على خدمات التوصيل المدرسي .تسري سفريات العمل بين عناوين
محددة .بإمكانك عمل رحلتين يوميا .يمكن أن تحصل على سفريات العمل حتى
الشهر الذي تبلغ فيه سن التقاعد الشعبي العام.
بإمكانك أن تقوم متى تشاء بالتبليغ عن توقف في سفريات العمل لشهر تقويمي
كامل وأن تدفع بدالً من ذلك الرسم عن كل سفرية فاردشنست .إذا أردت عمل
توقف مؤقت لسفريات العمل او تغيير عنوان العمل أو عنوان المسكن اتصل بمكتب
خدمات العمالء على رقم الهاتف  0771-77 44 33في موعد ال يتعدى  14يوما ً
قبل ذلك.
إن مسافة السفر هي العامل الذي يحدد سعر سفرية العمل بالنسبة لك .تدفع رسما ً
ثابتا ً كل شهر وتقوم بتسديد المبلع عن طريق فاتورة ترسل لك بصورة الحقة.
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خدمة الحجز مع خدمات السفريات

السفريات الثابتة

يتم حجز السفرية عن طريق خدمات السفريات بالبريد االلكتروني إلى
 bokningserviceresor@skanetrafiken.seأو على
رقم الهاتف .0771-77 44 11

إذا كنت تسافر خـالل فترة ال تقـل عن شهر واحـد بصـورة منتظمـة بين نفس
العناوين فيمكن أن تقوم بوضع جدول زمني لسفرياتك .تواصل مع السفريات الثابتة
 Fasta resorعلى رقم الهاتف  0771-77 44 44أوعن طريق البريد االلكتروني
 fastaresorserviceresor@skanetrafiken.seوستحصل على المساعدة.

لكي تتمكن من عمل الحجز عليك أن تجهز المعلومات التالية قبل الحجز:
•رقم العميل الخاص بك  kundnummerأو تاريخ الميالد والرقم الشخصي

المواعيد

personnummer
•عنوان انطالق الرحلة وإلى أي عنوان ستسافر.
•ما هو اليوم والوقت الذي ترغب السفر فيه
•أخر موعد تريده للوصول
ً
•إذا كنت ستسافر بصحبة شخص ،مثال لدليل أو مسافر مصاحب
•إذا كنت ستصطحب معك كلب المساعدة أو كلب مرافقة المكفوفين أو كلب
اإلشارة
•إذا كنت ستصطحب معك حيوانا أليفا
•إذا كنت ستصطحب معك أدوات المساعدة وفي هذه الحالة ما هي هذه األدوات.
•إذا كان هناك شروط خاصة منصوص عليها في شهادة فاردشنست الخاصة بك
•رقم هاتفك
•إذا كنت ترغب أن يتم معلومات للحجز عن طريق رسالة هاتفية قصيرة (اس ام
اس)

بإمكانك أن تحجز سفريتك في وقت ال يقل عن أسبوعين قبل موعد السفر المخطط
له .إذا كنت تريد بدال من ذلك أن تسافر في أسرع وقت ممكن فيجب أن تكون فترة
انتظارك على األكثر  90دقيقة .إذا لم تتوفر لدى سكوني ترافيك إمكانية لعرض
السفرية خالل  90دقيقة فيمكن أن تطلب الحصول على التعويض عن مصاريفك
إذا كنت قد دبرت السفرية بسيارتك الخاص أو بالتاكسي .التعويض محدد بما يعدل
 40/1من الرقم القياسي السويدي لألسعار .للحصول على المعلومات الخالية عن
الرقم القياسي السويدي لألسعار قم بالتواصل مع المكتب المركزي لإلحصاء .SCB
عندما تحصل على موعد للسفر فيجب ان تكون على استعداد للسفر  5دقائق قبل
الموعد المتفق عليه وإلى  15دقيقة بعد الموعد المتفق عليه .إذا كنت بحاجة إلى
إلغاء سفريتك فمن المهم أن تتصل هاتفيا وتبلغ عن ذلك في أبكر وقت ممكن .إذا لم
تقم مرات متكررة بإلغاء الحجز فمن الممكن أن تتم محاسبتك على تكاليف السفرية
بكاملها.

خالل المحادثة الهاتفية يجب أن تحصل دائما على معلومات عن موعد إحضارك
وما هي تكلفة الرحلة .تدفع تكاليف الرحلة عن طريق فاتورة بصورة الحقة .ال تدفع
أبدا النقود للسائق في السيارة.

إشعار التأكيد عن طريق رسالة هاتفية قصيرة ( اس ام اس)

بإمكانك أن تختار الحصول على إشعار التأكيد لحجزك مباشرة في هاتفك الجوال.
كما يمكن أن تحصل أيضا على إشعار التأكيد عند إلغاء الحجز ومعلومات في
هاتفك الجوال عن التغييرات في حالة وجودها .عليك أن تقوم بتبليغ الشخص الذي
يستقبل الحجز عن رغبتك في االشتراك بخدمة الرسائل الهاتفية القصيرة ( اس ام
اس) وسيقوم بمساعدتك .ال تسري خدمة الرسائل الهاتفية القصيرة ( اس ام اس) في
الوقت الحاضر إذا كنت قد وضعت جدوال زمنيا للسفريات الثابتة.
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في حاالت التأخير
إذا كانت مركبتك متأخرة بما ال يقل عن عشر دقائق عن الموعد المحدد فيجب أن
تتواصل هاتفيا ً مع سكوني ترافيكن  Sen bilأي عربة متأخرة على رقم
الهاتف .0771-77 44 22

التعويض في حالة التأخير

إذا تم إحضارك خالل فترة تزيد عن  30دقيقة بعد الموعد المتفق عليه فيمكن أن يتم
إخالء طرفك من رسمك الشخصي ولن تحتاج أن تدفع أي شيء عن الرحلة .الشيء
نفسه يسري إذا كنت قد حجزت رحلة محدد فيها آخر موعد لإلحضار ويتم توصيلك
بعد أكثر من  30دقيقة بعد آخر موعد محدد للوصول .ال يمكن أن تقوم سكوني
ترافيكن بإلغاء رسمك الشخصي إذا كنت قد سببت التأخير بنفسك بصفتك المسافر.
إذا احتجت بعد التأخير لمدة تزيد عن  30دقيقة أن تدبر رحلة بسيارة شخصية أو
تاكسي فيمكن أن يحق لك الحصول على تعويض عن مصاريفك .التعويض محدد
بنسبة  40/1من الرقم القياسي األساسي لألسعار حسب المكتب المركزي لإلحصاء
  .SCBال تقوم سكوني ترافيكن بتعويض طرف ثالث عن األضرار التي نجمت بسب
الرحلة المتأخرة .ال يفوتك أن تحتفظ بالوصوالت والمصاريف المحتمل وجودها إذا
كنت قد دبرت السفر بسيارة شخصية أو بالتاكسي وأيضا ً أن تقدم الطلب خالل 30
يوماً.
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أخبرنا عن رأيك

اتصال خدمات السفر

إن شعورك بالرضاء عن سفريتك أمر مهم بالنسبة لنا .إذا لم
تكن تشعر بالرضاء أو تريد تقديم وجهات نظرك أو أن تشاركنا
في المديح والثناء فنرجو أن تتواصل مع مكتب خدمات العمالء.
كما يمكن أن تقوم بتقديم وجهات النظر أو الشكاوى خطيا .بهذه
الطريقة يمكن أن نعمل على تسحين خدماتنا بصورة أفضل.

خدمات العمالء
0771-77 44 33
kundtjanstserviceresor@skanetrafiken.se

مكتب خدمات العمالء في خدمات السفريات
0771-77 44 33

احجز السفرية مع خدمات السفريات
0771-77 44 11
bokningserviceresor@skanetrafiken.se
هل تأخرت سيارتك؟
0771-77 44 22

بريد الكتروني
kundtjanstserviceresor@skanetrafiken.se

احجز سفريات ثابتة
0771-77 44 44
fastaserviceresor@skanetrafiken.se

موقع اإلنترنت
/skanetrafiken.se/kundservice/min-resa

معلومات عن حركة وسائل النقل العام
0771-77 77 77
إجابة اوتوماتيكية تتفاعل مع الصوت
( .0771-77 77 24خدمة على مدار الساعة)
موقع اإلنترنت
skanetrafiken.se/sjukresor
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خدمات سكوني ترافيكن متاحة لجميع األشخاص المقيمين والذين يمارسون األنشطة
ويسافرون ضمن سكوني .نقوم بتسهيل األمر لجعل السفريات مستدامة .في كل يوم يقوم
الناس بعمل حوالي  465000رحلة على متن أحد خطوطنا بالحافالت والقطارات وأيضا
 5500رحلة من خدمات السفريات – إلى مقر العمل ،إلى العائلة واألصدقاء .حصلت رحالتنا
على متن الحافالت والقطارات على تصنيف اختيار جيد لرعاية البيئة وعن طريق السفر في
رحالت النقل العامة نساهم سويا على التوصل إلى مجتمع مستدام وبيئة أفضل وطبيعة حيّة.
إن هذه األمور جميعا تشكل عامل قوة لسكوني أو نقلة إلى األمام إذا أردت تسميتها بذلك.

تحمل جميع سفريات سكوني ترافيكن بالحافالت والقطارات عالمة تصنيف
االختيار الجيد لرعاية البيئة الذي يمنحه اتحدا حماية الطبيعة.

تم طباعة هذا الكتيب على ورق حريص برعاية بالبيئة.
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