
  
 

       
  

  
    

  
 

  
 

 
  

 
  

 

   
     

 

  

  
  

  
   

 

    

HALTETAXI ዘላንድ 
እቲ haltetaxi ኣብ ክልል ዘላንድ ኣብ መንጎ መዕረፊ ኣውቶብስ(‘halte’ ብደች ‘መዕረፊ ኣውቶብስ’ 
እዩ) ግልጋሎት ታክሲ ይህብ፡፡  እቶም ውሃብቲ haltetaxi ኣብ መስመራት ወይ እቲ ኣውቶብስ 
ግልጋሎት ኣብ ዘይህበሉ ይሰርሑ፤ ምስ ናይ ኣውቶብስ ፕሮግራም ተዋዲዶም ይሰርሑ፡፡ እቶም ጠጠው 
መበሊ ቦታታት ኣብ መዕረፊ ኣውቶብስ ብናይ 'HALTETAXI' ስቲከር ይፍለዩ፡፡ ብኽብረትካ 
ኣስተውዕል: እቲ ሄልዝታክሲ ብግልጋሎት ታክሲ መሰረት ኣይሰርሕን፡፡ ስለዚ እዚ ኣቐዲምካ ክተመዝግብ 
ኣለካ፡፡ 

ንፈላማ እዋን እቲ ሄልዝታክሲ ክትጥቀም ምስ እትደሊ ብ088-2358000 ደውል ወይ ናብ 
info@haltetaxi.nl ኢመይል ግበር፡፡ እንተውሓደ ጉዕዞኻ ቅድሚ ሓደ ሰዓትን ፈረቓን መዝግብ፡፡ 
ብዙሓት መዓልታት ወይ ጉዕዞታት እውን ክተመዝግብ ትኽእል፡፡ እዚ ኣብ ተመሳሳሊ እውን ብዙሓት 
መዓልታት ንምጉዓዝ ጠቓሚ እዩ፡፡ 

ኣብ haltetaxi ክትምዝገብ እንከለኻ እንታይ ዓይነት ዝርዝራት 
የድልዩካ ? 

   ስምካ/ናይ ተጠቃሚ ቁጽሪ ካርዲ  
  እቲ መዕረፊ ኣውቶብስ ዕለትን ሰዓትን  
  መዕረፊ ቦታኻ  
   ዌልቸር፣ ሮላተር(መምርሒ) ከልቢ ወይ ካልእ ናይ ገዛ እንስሳ(ናይ ጉዕዞ ጋብያ) ምስኻ 

ክህልወካ፡፡  

እቲ haltetaxi  ኣበይ ጠጠው ከምዝብል ርግጸኛ ምስዘይትኸውን፤ እቲ ሰራሕተኛ  ተሌፎን እቲ  
haltetaxi  ኣብ  ገዛኻ ከባቢ  ኣበይ ጠጠው ከምዝብል ክነግረካ እዩ፡፡     

ክፍሊት ጥረ ገንዝብ 

ብኽብረትካ ኣብ haltetaxi ብጥረ ገንዝብ ክፈል፡፡ ከም እቲ ኣውቶብስ ማዕረ መጠን ክትከፍል ኢኻ፡፡ 
ብኽብረትካ ኣስተውዕል: ናይ ህዝ ትራንስፖርት ግልጋሎት ካርድ (OV chip card) ወይ ኣብ 
haltetaxi ወቕታዊ ትኬት ክትጥቀም ኣይትኽእልን፡፡ 

ናይ ተጠቃሚ ካርድ 

ኣብ haltetaxi ንፈለማ እዋን ክትምዝገብ እንከለኻ ስምካ፣ ኣድራሻኻ፣ ኢመለይልን ተሌፎን ሞባይልካን 
ኣብ ማእኸል ትራንስፖርት ዘላንድ (Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland) ክትህብ ኢኻ፡፡ 
እዞም ዝርዝራ ናይ ተጠቃማይ ካርድኻ ንምድላው ይሕግዙ፡፡ እቲ ካርዲ ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ መዓልታት 
ብፖስታ ክትቕበል ኢኻ፡፡ እዚ ካርዲ ምስዘይትቕበል እቲ haltetaxi ክትጥቀም ኣይትኽእልን፡፡ 

ክትምዝገብ እንከለኻ እንታይ ክትፈልጥ ኣለካ 
 ክትጥቀም ምስእትደሊ ኣብ ናነ ጉዕዞኻ ዕለት ኣቐዲምካ ተመዝገብ (ቅድሚ 9 p.m.) 
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  ካርድኻ ብምጥቃም ሓደ ተወሳኺ ሰብ ክጉዓዝ ይኽእል  እዩ፡፡ ክሳብ 3 ዝኾኑ ህጻናት ብናጻ 
ክጉዓዙ ይኽእሉ እዮም፡፡  

  I  ኣብ  haltetaxi  ምስእትምዝገብ እሞ ናይትራንስፖርት ምድንጓይ ምስዘጋጥመካ  ብቅልጡፍ 
ንhaltetaxi��ብ(088-2358000) ደውል፡፡  

   ኣብ  haltetaxi  ኣልኮልን መግብን ምጥቃም ዘይክፍቀድ ይከኣ እዩ፡፡  
   እቲ haltetaxi  ኣብ ናይ  ስራሕ መዓልታት  ካብ 7 a.m�ክሳሳ 11 p.m.,�ኣብ ዕለተ ቀዳም ካብ  8 

a.m. ክሳብ እታ ናይ መወዳእታ ኣውቶብስ ትበጽሕ፤ ኣብ  ዕለተ  ሰንበት  ድማ  ካብ   9 a.m. እታ 
መወዳእታ ኣውቶብስ ትበጽሕ ይሰርሕ፡፡  

  ነቲ ታክሲ ሹፌር ምፍርራሕ ወይ ኮነ ኢልካ ንብረት ምብለልሻው ናይ  ምእጋድ ቅጽዓት የስዕብ፡፡  

ኣድራሻ 

088-2358000 

info@haltetaxi.nl 
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