
 تحرک و حرکت

 
 اعتبار مجوزهای رانندگی خارجی )گواهینامه رانندگی( 

مهمترین مقررات آلمان برای  در اینجا در وب سایت وزارت حمل و نقل و زیرساخت دیجیتال فدرال، 

 دارندگان گواهینامه رانندگی خارجی را خواهید دید.

 

شما می توانید سواالت بیشتر، به عنوان مثال در مورد مراحل ثبت نام و اعطای گواهینامه رانندگی  

  آلمانی )گواهینامه رانندگی( را مستقیماً از مقامات محلی گواهینامه رانندگی در شهر یا منطقه خود 

 مراجعه کنید.  Rothدریافت کنید. در اینجا می توانید به وب سایت اداره ثبت نام در ناحیه 

 

 مراجع راهنمایی و رانندگی )ثبت خودرو، اداره گواهینامه رانندگی(

Westring 36, 91154 Roth 

 ساعات کار: 

 بعد از ظهر 4:00صبح تا  7:30دوشنبه 

 ظهربعد از   16:00صبح تا  7:30سه شنبه  

 13:00صبح الی   7:30چهارشنبه 

 بعد از ظهر  18:00صبح تا  7:30پنجشنبه 

 بعد از ظهر 12:00صبح تا  7:30جمعه 

 

 دقیقه قبل از پایان نوبت است!  15مهلت پذیرش 

  Hier( است eدر اینجا سرویس )

 

 ل نقلیه عمومیوسای
در آلمان، شبکه اتوبوس و قطار بسیار توسعه یافته است. زمان حرکت را می توان در وب سایت 

یافت. شما همیشه به یک بلیط معتبر نیاز دارید. رانندگی بدون بلیط گران   VGNانجمن حمل و نقل  

تأثیر منفی بر تصمیم   است و با کنترل مجازات می شود. اگر در روند پناهندگی هستید، این می تواند 

در اینجا بسیار مفید است.  VGN( نیز داشته باشد. برنامه  BAMFاداره فدرال مهاجرت و پناهندگان )

 لطفا توجه داشته باشید که به اینترنت نیاز دارید.

 

https://www.landratsamt-roth.de/onlineservice?sub=e-service


 دوچرخه 
خرید دوچرخه خوب است. در مقایسه، هزینه آن کمتر از اتوبوس و قطار است. وزارت  

باواریا بروشور اطالعاتی "ایمن با دوچرخه" را به زبان های آلبانیایی،  کشور ایالت 

عربی، آلمانی، انگلیسی، فارسی، فرانسوی، ایتالیایی، کردی، روسی، اسپانیایی،  

تیگرینیایی و ترکی گردآوری کرده است. هنگام خرید، اطمینان حاصل کنید که دوچرخه  

حمل است، در غیر این صورت در صورت  شما به شرح زیر مجهز است و در نتیجه قابل 

 بررسی پلیس جریمه می شود: 

 

 • چراغ های جلو و عقب

 • بازتابنده های جلو و عقب

 تا در هر چرخ(  2• بازتابنده در پره ها )

 • بازتابنده روی پدال 

 • زنگ 

 • دو ترمز مستقل 

 دوچرخه های ارزان قیمت و دست دوم در دسترس هستند: 

 . Regenbogen e.Vکارگاه 

 سالن اسباب بازی و اسباب بازی 

Industriestr. 21-29 

91154 Roth-Pfaffenhofen 
 

 مخاطب
Werkhof Regenbogen e.V.: 

Industriestraße 21-29 

91154 Roth 

Telefon: 09171 96740 

E-Mail: info@werkhof-regenbogen.de 

Website und Onlineshop 

 

 ساعات کار: 

 بعد از ظهر  6:00صبح تا   9:00دوشنبه تا جمعه 

 بعد از ظهر  2:00صبح تا  9:00شنبه 
 

 

mailto:info@werkhof-regenbogen.de
https://www.werkhof-regenbogen.com/shop/

