
 

 

 

 معلومات   مفیدة:   حول   بطاقتك   السنویة

الموقع في تجد لك! یحلو كما إلینا تعال كامل. عام لمدة (Universeum) أونیفیرسوم إلى وألسرتك لك مجانیًا دخوًال السنویة البطاقة                      تمنحك
 universeum.se   كل   ما   تحتاج   إلى   معرفته   قبل   الزیارة   وبعدها.

 طریقة   عمل   البطاقة:
 بواسطة   البطاقة   یمكن   الدخول   إلى   أونیفیرسوم   مجاناً   لستة   أفراد   من   األسرة   كحدّ   أقصى.●
 علیك   إبراز   البطاقة   عند   صندوق   شراء   التذاكر   في   كل   زیارة،   لكي   تحصلوا   على   تذاكر   صالحة   في   ذلك   الیوم.●
 ُتعتبر   البطاقة   وثیقة   ذات   قیمة؛   وإذا   أضعتها   فیمكنك   الحصول   على   بطاقة   أخرى   من   صندوق   شراء   التذاكر   مقابل   رسم   بمقدار   100   كرونة.●
خالل● أونیفیرسوم في المفتوح االجتماع خالل جدیدة سنویة بطاقات توزیع ویجري .2018 الثاني نوفمبر/تشرین 15 لغایة البطاقة                   تسري

 شهر   نوفمبر/تشرین   الثاني   2018.

 هذه   روابط   بمشروع   یسمى   الِقوى   الفتّیة   (Ungas kraft).   اقرأ   المزید   هنا:
universeum.se/skolprojekt/ungas-kraft 

 
 

 بهتر   است   تا   در   مورد   کارت   ساالنه   خود   معلومات   حاصل   نمایید.

که قدر هر دهد. می تمام ساِل یک برای را Universeum یونیورسیوم به رایگان ورودی یک تان خانوادهٔ  و شما به ساالنه نامهٔ                         اجازه
از دیدار جریان در هم یا و قبل که یافت خواهید را چیزی آن هر شما universeum.se ویبسایت در بیایید! اینجا به باشید                         خواسته

 یونیورسیوم   به   دانستن   آن   نیاز   داشته   باشید.

 شیوهٔ   کارگرد   این   کارت   چنین   است:
 این   کارت   برای   الی   شش   نفر   اعضای   فامیل   یک   ورودي   رایگان   به   یونیورسیوم   میباشد.●
 در   هر   بار   دیدار   از   یونیورسیوم   کارت   خود   را   در   غرفهٔ   تکت   نشان   دهید   تا      تکت   های   همان   تاریخ   را   بدست   بیآورید.●
آورده● بدست تکت غرفهٔ از را جدید کارت یک کرون 100 مقابل در کنید، گم را خود کارت اگر است. ارزش با محصول یک کارت                           این

  میتوانید.
وقت● به ٢٠١٨ نومبر ماهٔ جریان در بعد سال یا نو سال برای ها کارت میباشد. اعتبار مدار ٢٠١٨ نومبر ١۵ تاریخ تا کارت                          این

 اختصاص   شده      در   یونیورسیوم   توزیع   میشود.

 این   یک   پروژه   است   که   اونگس   کرفت   نامیده   می   شود.   درینجا   می   توانید   بیشتر   بخوانید.
universeum.se/skolprojekt/ungas-kraft 

 
 

 دانستنی های   سودمند   در   مورد   کارت   سالیانه   شما
اینجا به می خواهید چقدر هر می دهد. یکسال مدت به (Universeum) اونیَورشوم به رایگان ورود امکان شما خانواده و شما به سالیانه                       کارت

  بیایید!   در   وبگاه   universum.se   همه   آنچه   الزم   است   بدانید   را،   چه   قبل   از   بازدید   و   یا   در   خالل   آن،   می یابید.

 نحوه   کار   این   کارت   اینگونه   است:
 این   کارت   برای   ورود   رایگان   به   اونیَورشوم   برای   حداکثر   شش   عضو   خانواده   اعتبار   دارد.●
  در   هر   مراجعه،   این   کارت   را   در   باجه   بلیت   فروشی   نشان   دهید   تا   به   شما   بلیت هایی   داده   شود   که   برای   همان   روزد   اعتبار   دارد.●
کارت● فروشی، بلیت باجه در. کرون ١٠٠ مبلغ پرداخت با می توانید کردید، گم را خود کارت اگر است. ارزش با مدرک یک کارت                         این

 جدیدی   دریافت   نمایید.
از● (Öppet hus) آزاد بازدید طول در ،٢٠١٨ نوامبر در جدید سالیانه کارت های دارد. اعتبار ٢٠١٨ نوامبر ١۵ تاریخ تا کارت                       این

  اونیَورشوم   توزیع   می شود.

 این   امر   در   ارتباط   با   پروژه ای   به   نام   نیروی   جوانان   (Ungas kraft)   می باشد.   مطالب   بیشتر   را   در   اینجا   مطالعه   کنید:
universeum.se/skolprojekt/ungas-kraft 
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