otto

ist

vielfalt

otto

heißt

willkommen

otto

informiert

otto

öffnet

türen

otto

verbindet

ሰነድ ሓበሬታ ብዛዕባ ቀዳማይ ኣንፈት

ተንቀሳቐስነት
ናብ ሓድሽ ከተማ ክቕይር ዝደሊ ሰብ ቀልጢፉ ክለምዶ ደልዩ። ብእግሪ ቀልጢፍካ ክትበጽሖም ዘይትኽእል ብዓል መዚታት ብዙሕ ግዜ
ክብጻሑ ኣለዎም። ስለዚ ኣብ ከተማዊ ቦታ ከመይ ጌርካ ብዝበለጸ ከምተንቀሳቐስ ንምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ።
ኣውቶቡሳትን ባቡራትን ከምኡ'ውን መራክብ/ፈሪታት ኣብ Buckauን Westerhüsenን ብ ትካላት መጐዓዝያ ማግደቡርግ (MVB)
ይካየዱ እዮም። መርበብ መስመራት ንምሉእ ከባቢ ከተማ ይሽፍን ከምኡ'ውን ንግዜታት ቀትርን ለይትን መደባት መጐዓዝያ
ኣለው። ትኽክላት መበገሲ ግዜታት ከምኡ'ውን እቲ መርበብ መስመራት ኣብ መደበራትን ኣብ ኢንተርነትን ይርከቡ፥
www.mvbnet.de ።
ቲከታት ንህዝባዊ መጕዓዝያ MVB ኣብ ናይ ቲከት ማሺናት ኣብ ኣውቶቡሳት ከምኡ'ውን ባቡራት ክግዛኡ ይከኣሉ። እንተላይ ገሊኦም
ናይ MVB ናይ ምሻጥ ቦታታት ኣለው (Ernst-Reuter-Allee/Breiter Weg፣ Kastanienstraße፣ Hasselbachplatz፣ Hauptbahnhof፣
Zentraler Omnibusbahnhof)። ብዝተረፈ ቲከታት ዋላ ኣብዚ ክግዛኡ ይከኣሉ፥
ማእከል ዓማዊል MVB | Otto-von-Guericke-Str. 25 | 39104 Magdeburg | ተሌፎን 0391 5481245 | info@mvbnet.de
ዝተፈላለዩ ዓይነታት ቲከት ኣለው፦ ንጽል ቲከት፣ ናይ መዓልቲ ቲከት፣ ናይ ሰሙን ቲከት፣ ናይ ወርሒ ቲከት፣ ንጉጅለታት ዝኸውን
ቲከት ወዘተ። ብዝተደጋጋሚ ንህዝባውያን መጐዓዝያታት ዝጥቐም ሰብ ዋላ ካርታ Abo (ኣቐዲምካ እትጠልቦ ቲከታት ዘለዎ ካርታ)
ክገዝእ ይኽእል። እዚ ካርታ ብንውሕ ዝበለ እዋን ብቑዕ እዩ ከምኡ'ውን ዝበዝሕ ግዜ ሕስር ዝበለ እዩ። ኣብቶም መካይን መጕዓዝያ
ዘይግዛኡ ቲከታት ድሕሪ ምእታው ድሮ ከምተጠቐሙ ምእንቲ ክፍለጥ ክስረዙ ኣለዎም። ነዚ ዕላማ እዚ ኣብ ኵለን ኣውቶቡሳትን
ዓበይቲ ማካይንን ከምኡውን ኣብ መደበራት ኤስ-ባን ነቲ ዕለትን ጕዕዞን ኣብ ቲከት ማሕተም ዚገብረሉ ማሽናት ኣሎ። ብዘይ ብቑዕ
ቲከት ከይድካ ኣብ ቍጽጽር እንድሕር ኣቲኻ፣ 60 ዩሮ መቕጻዕቲ ክትከፍል ኣለካ።
MVB ኣባል ኣብ ማሕበር ዞባዊ መጕዓዝያ ማግደቡርግ (marego) እዩ፣ ሕብረት ኩሎም ህዝባውያን መጐዓዝያታት ኣብ
ማግደቡርግ እዩ፣ ዞባ Börde፣ ዞባ Jerichower Land ከምኡ'ውን Salzlandkreis። ብእኡ ብሓደ ቲከት ካብ ማግደቡርግ ናብ ዝኾኑ
ኣብ ከባቢ ዘለው ዞባታት ክትበጽሕ ትኽእል፣ ከምኡ'ውን ኤስ-ባን(S-Bahn) ዋላ ውን ዞባውያን ባቡራት ክትጥቐመሉ ትኽእል። ናይ
marego ዞባ ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ተማቒሉ እዩ። ዋጋ ናይ ሓደ ቲከት ካብ ትጕዓዘሎም መጠን ዞባታት እዩ ዝምርኮስ። ትኽክል
ሓበሬታ ዋጋታት ከምኡ ድማ ሓገዝ ኣብ ምግዛእ ቲከት ኣብ ኩሎም ናይ MVB ምሻጥ ቦታታት ከምኡ'ውን ኣብ Deutsche Bahn ኣብ
ቀንዲ መደበር ባቡር ማግደቡርግ ይርከብ። ኣብ ምድላይ መስመራትን መበገሲ ግዜታትን ንኣገልግሎት www.insa.de ክትጥቐመሉ
ትኽእል።
ንናይ ርሑቕ መገሻታት ባቡር ወይ ኣውቶቡስ ክትወስድ ትኽእል። ንባቡራት ዝኸውን ሓበሬታ ኣብ www.bahn.de ክትረክብ
ትኽእል፣ ቲከታት ወይ ኣብ ኢንተርነት፣ ኣብ ቀንዲ መደበር ባቡር ማግደቡርግ ኣብ ማሺን ወይ ድማ ኣብ ማሺናት ቲከት ኣብቶም
መደበራት ባቡር ትገዝእ። ቲከታት ኣብ ባቡር ምስ ኣተኻ እንተትገዝእ ግን ክብር ዝበለ እዩ። ኣብ ምግዛእ ቲከት ኣብ ባቡር ንሰራሕተኛ
ባቡር ብቐጥታ ክትዘራረቦ ኣድላይ እዩ። ናይ ርሑቕ ኣውቶቡሳት ኣብ ማግደቡርግ ካብ ማእከላዊ ናይ ኣውቶቡስ መደበር ይብገሱ፣
ኣብ ድሕሪት ቀንዲ መደበር (ሃውፕትባንሆፍ)። እቲ ዝዓበየ ኣቕራቢ ናይ ርሑቕ ኣውቶቡሳት FlixBus እዩ። ቲከታት ኣውቶቡስ ኣብ
ኢንተርነት ኣቐዲምካ ትገዝእ ኣብ www.flixbus.de ። ምግዛእ ኣብ ኣውቶቡስ ኣዕርዩ ይኸብር ከምኡ'ውን ናይ ቦታ ዋሕስ ከኣ የለን።
ብሽክለታ ማግደበርግ ክትሓልፍ እንተ ደሊኻ ብዙሓት ድኳናት ብሽክለታታት የቕርቡልካ እዮም። ብኢንተርነት ብጽቡቕ ዋጋ ዚሽየጥ
ብሽክለታታት መብዛሕትኡ ግዜ እተሰርቀ ኣቕሑ እዩ ።
ኣብ ጀርመን መኪና ክዝውር ዝደሊ፣ ብቑዕ ዝኾነ መምርሒ ፍቓድ የድልዮ። ኣህጉራውያን መምርሒ ፍቓዳት ካብ ሃገራት EU
ከምኡ'ውን ካብ ሃገራት ኤውሮጳዊ ዞባ ቍጠባ (EWR) እንተላይ ብቑዓት እዮም። ንካብ ካልኦት ሃገራት ዝመጽእ መምርሒ ፍቓድ፣
ቅያር ክጥለብ ኣለዎ። ብዓል መዚ ፍቓድ መምርሒ ነዚ ተሓታቲ እዩ።
ክፋል መጐዓዝያ መሬት | ብዓል መዚ መምርሒ ፍቓድ | Tessenowstraße 15 | 39114 Magdeburg | ተሌፎን 0391 5404407
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