تذاكر المواصالت للمدرسة المدعومة سوف تتغير خالل شهر
مايو  -يونيو 2021
آخر يوم لسريان مفعول بطاقة المواصالت اإلقليمية الزرقاء ( )Walttiهو  .2021/6/6بإمكانك
شحن رصيد إضافي لبطاقة المواصالت بخصوص تذكرة الفترة الزمنية لكيال أو التذكرة المتسلسلة
لكيال حتى  .2021/5/9من غير الممكن شحن بطاقة المواصالت بأي رصيد إضافي ابتدا ًء من
 .2021/5/10أي تذ ّكر أن تحصل على تذكرة المواصالت الخاصة بك للشهر األخير منذ وقت كاف
قبل ذلك.
الحظ أن بطاقة المواصالت اإلقليمية الزرقاء من غير الممكن
استخدامها بعد ذلك ألي مواصالت على اإلطالق ابتدا ًء من
.2021/6/7

إذا انتهى الفصل الدراسي للربيع لديك في موعد أقصاه  ،2021/6/6فبإمكانك التنقل بالمواصالت
ببطاقة المواصالت اإلقليمية الزرقاء وبالتذكرة الزمنية لكيال أو التذكرة المتسلسلة لكيال التي تم شحنها
فيها ،حتى نهاية العام الدراسي.
إذا استمرت دراستك لفصل الربيع الدراسي بعد تاريخ ،2021/6/6
اقلب الصفحة.

بطاقة المواصالت لمواصالت المدينة

بطاقة المواصالت للمواصالت اإلقليمية

سوف يتواصل استخدامها بشكل طبيعي

سوف ينتهي العمل بها

إذا استمرت دراستك لفصل الربيع الدراسي بعد تاريخ  ،2021/6/6فيتوجب عليك الحصول على
ُمنتج تذكرة جديد.
• ُمنتج تذكرة ماتكاهولتو ( )Matkahuoltoسوف يُستخدم ابتدا ًء من  2021/6/7لخطوط
التواصل فيما بين كايآني-سوتكامو-كوهمو ،وكايآني-بالتامو--بووالنكا ،وكايآني-
سووموسسالميُ .منتجات التذاكر المدعومة للمواصالت المدرسية هي تذكرة الطالب اإلقليمية
لمدة  30يو ًما وكذلك البطاقة السنوية للطالب التي بها  44رحلة .من الممكن شراء ُمنتجات
التذاكر ابتدا ًء من بداية شهر يونيو من ماتكاهولتو ( )Matkahuoltoلكآياني .تحتاج من أجل
الشراء إلى شهادة للشراء .بإمكانك كخيار السفر من خالل تذكرة السفر لمرة واحدة لماتكاهولتو
(( )Matkahuoltoبالسعر الخاص بالطالب) ،أو بتذكرة الفترة الزمنية أو بالتذكرة المتسلسلة.
• تُستخدم ُمنتجات تذاكر ( )Walttiلمدينة كايآني أيضًا بعد تاريخ  2021/6/6لمواصالت
المدينة للخطوط  7 - 1وخطوط المواصالت اإلقليمية  15 - 11وكذلك لباص الخدمات
( .)PikkuPeteتعمل الخطوط  7 - 1داخل منطقة مدينة كآياني وباإلضافة لذلك في منطقة
هانّوسرانتا وكير ّكوأهو وكولونتاالهتي وبالتانييمي .الخطوط  15 - 11تعمل في اتجاه
كووتانيمي وماينوا وأوتانماكي وفوولييوكي وفووريسالهتيُ .منتجات التذاكر المدعومة
للمواصالت المدرسية هي تذكرة الطالب اإلقليمية لمدة  30يو ًما وبطاقة الطالب لكيال
وكذلك البطاقة المتسلسلة لكيال التي بها  44رحلة .بإمكانك شراء منتجات التذاكر من
استعالمات كايآني (.)Kajaani Info
تحتاج من أجل الشراء إلى شهادة للشراء .بإمكانك كخيار لذلك التنقل بالمواصالت أيضًا من
خالل تذكرة ( )Walttiلرحلة واحدة أو بتذكرة لفترة زمنية أو بتذكرة القيمة المالية.

