
 
 

 لرابطة المواصالت والتعريفة المرورية في شتوتغارت  " Scoolتذكرة  "

 

(.  VVS)الصادرة عن رابطة المواصالت والتعريفة المرورية في شتوتغارت  "  Scoolتذكرة  "من أجل االنتقال إلى مدرستنا يُوصى باالشتراك في  
يمكن االنتقال من مقر السكن إلى المدرسة  (  1.9.2022التعريفة بتاريخ  )يورو في شتوتغارت    33,20أو    42,15اشتراك مالي بمقدار  في مقابل  

في بعض  .  وفي وقت الفراغ في كامل شبكة رابطة المواصالت والتعريفة المرورية في شتوتغارت باستخدام كل الحافالت وقطارات السكك الحديدية
 . اختالفات عما هو مذكوٌر باألعلى الحاالت تؤدي قوانين دوائر المقاطعات إلى حدوث 

 

 Scoolنظرةٌ عامة على مزايا اشتراكات  

 

 .من دون تكاليف إضافية"  على مدار الساعة"صالحية االشتراك على مستوى الشبكة بأكملها  ➢
 .شهر اإلجازة أغسطس مجانًا من دون خصم ➢
 . www.mypolygo.de: عديدة له مزايافي صورة تذكرة إلكترونية   polygoإصدارها في صورة بطاقة رقيقة   ➢
 . شحن مريح للبطاقة الرقيقة إلى المنزل ➢
التعريفة بتاريخ  )يورو  15,00يمكن تعويضها بأخرى مقابل رسوم إدارية مقدارها  ها أو تلفلكترونية إلافي حالة فقدان البطاقة الرقيقة للتذكرة  ➢

1.9.2022 .) 
 

 توضيحات ومواعيد 
 

 االشتراك في التذكرة 
ويجري خصم   ،تُرسل البطاقة الرقيقة مباشرةً إلى المنزل .  إلى المدرسة في موعٍد أقصاه نهاية يوليو   Scoolتُسلَّم استمارة طلب االشتراك في تذكرة  

 . نسب االشتراك في مستهل الشهر
 

 عدم االستفادة من التذكرة في شهور مفردة 
يسافر حامل التذكرة في   م لفي حالة ما إذا (.  من سبتمبر إلى أغسطس من السنة التالية)باألساس على مدة سنة دراسية بأكملها   Scoolتسري تذكرة 

شهر التالي  في ال .  أحد األشهر، يجب إبالغ مركز االشتراك المختص في موعٍد أقصاه الخامس عشر من الشهر السابق كتابيًا أو الكترونيًا بهذا الصدد
 . ال تتم أي خصومات وتُحظر البطاقة الرقيقة إلكترونيًا

 
 الخصم الفاشل

إلى نفقات   3,50في حالة السحب الفاشل للنفقات المستحقة تبدأ إجراءات اإلنذار بالدفع، ويُستحق نظيرها مصروفات إدارية قدرها   يورو إضافةً 
لرابطة   Scoolويُستبعد المتأخرون عن السداد طبقًا لقوانين التعريفة من االشتراك في تذكرة  (.  مثل مصروفات البنك على سبيل المثال)أخرى الحقة  

 .عالوةً على ذلك يلزم مستقبالً شراء عمالت معدنية رمزية بدالً عن ذلك. البطاقة الرقيقةر ظوتُحالمواصالت والتعريفة المرورية في شتوتغارت 
 

 فترات التمديد 
 .المدرسة في العام التالي أيًضا، يجري تمديد االشتراك تلقائيًافي حالة زيارة  

 
 التسجيل المتأخر 

في شهر سبتمبر :  إذا لم يتم االلتزام بموعد التسليم في نهاية شهر يوليو، ينبغي فعل التالي من أجل إمكانية االستفادة من وسائل المواصالت العامة 
ة، يُمكن بواسطته شراء البطاقات الشهرية للتالميذ نظير األشهر سبتمبر وأكتوبر وحين الحاجة  يجري استصدار جواز ربط بديل من جانب المدرس

وال يُتاح (.  تعويض النفقات الزائدة عن المبلغ الرئيس، انظر طريقة التعويض)أيًضا العمالت المعدنية اإلضافية للشبكة بالسعر الكامل من محل بيع  
في موعٍد أقصاه األسبوع األول من    Scoolعلى أنه يلزم لذلك تسليم استمارة طلب لتذكرة  .  من شهر نوفمبر  إال بدًءا  Scoolاالشتراك في تذكرة  

 . ومن ثم يجري شحن البطاقة الرقيقة في الموعد المناسب حتى نهاية أكتوبر. الدراسة في سكرتارية المدرسة
 

 طريقة التعويض  
عن رابطة المواصالت والتعريفة المرورية في شتوتغارت، يقوم في استمارة الطلب بتمييز جملة الصادرة  "  Scool" من ال يريد االشتراك في تذكرة  

أثناء ذلك .  فقط طلب جواز الربط، ويحصل على االعتماد من المدرسة ويحصل من أي متجر بيع على العمالت المعدنية الشهرية الالزمة للتالميذ"
وفي نهاية نصف العام الدراسّي يمكن طلب تعويض من المدرسة عن تلك النفقات،  .  أعلى مقدار له   يكون سعُر الشراء الواجب دفعه في البداية هو 

مثل العمالت المعدنية اإلضافية المجانية  )  Scoolعلى أنه ال يمكن لألسف كفالة الخدمات الناتجة عن اشتراك  .  التي تجاوزت المبلغ الرئيس الشهريّ 
 (.لفقدللشبكة، وقاعدة االستبدال في حالة ا
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