Stadt Chemnitz
Sozialamt

نشرة معلومات بخصوص بطاقة كيمنيتس ) (Chemnitzpassو بطاقة كيمنيتس لألطفال
)(Chemnitzpass K
 1معلومات عامة ,شروط الحصول ,الصالحية ,العقوبات
إن بطاقة كيمنيتس )/ (Chemnitzpassبطاقة كيمنيتس لألطفال ) - (Chemnitzpass Kسيتم منحھا بناء على طلب مقدم .يمكن في حاالت خاصة
تقديم طلب الحصول من قبل شخص آخر  -بشرط إبراز وكالة  -في الموضوع
سيحصل على بطاقة كيمنيتس ) (Chemnitzpassاألشخاص الذين ھم من سكان مدينة كيمنيتس والذين أتموا سن  15عاما ً من العمر والذين اليمكنھم
إعالة أنفسھم والذين يحصلون على معونات اإلعانة على تكاليف المعيشة وفقا ً لقانون الشؤون اإلجتماعية  II SGBأو وفقا ً للفصل الثالث أو الرابع من
قانون الشؤون اإلجتماعية  XII SGBأو وفقا ً للمادة  39من قانون الشؤون اإلجتماعية  VIII SGBبالتزامن مع المواد  91ومايليھا من قانون الشؤون
اإلجتماعية  VIII SGBأو بدل األطفال وفقا ً للمادة  a 6من القانون اإلتحادي إلعانة الطفل ) (BKGGأو ھم مستفيدون من المعونة وفقا ً لقانون اإلعانات
المخصصة لطالبي اللجوء .األطفال المحتاجين الذين ھم تحت عمر  15سنة سيتم إصدار بطاقة كيمنيتس لألطفال ) (Chemnitzpass Kلھم ,أما الطفل
الغير مقيم في مدينة كيمنيتس والمستفيد من اإلعانات التي تم ذكرھا اعاله والذي لم يتم سن  18سنة بعد ,فيمكن له الحصول على بطاقة كيمنيتس لألطفال
) (Chemnitzpass Kإذا كان أحد والديه الحقيقيين يحقق الشروط المذكورة للحصول على بطاقة كيمنيتس .يتوجب تقديم إثبات يفيد بأن الطفل ھو طفل
حقيقي )ليس بالتبني( )مثالً شھادة ميالد ,إقرار باألبوة ,وثيقة إثبات حق الوصاية والرعاية( .تنبيه! من أجل تقديم طلب الحصول على بطاقة كيمنيتس
لألطفال ) (Chemnitzpass Kينبغي في العادة إرفاق صورة ضوئية مع الطلب .سوف تقديم الطلب من قبل صاحب حق الحضانة )الوالدين أو
الوصي(.
تسمح بطاقة كيمنيتس )/ (Chemnitzpassبطاقة كيمنيتس لألطفال ) (Chemnitzpass Kلحاملھا باإلستفادة من الرسوم المخفضة ,الرسوم أو
التعرفات على الخدمات البلدبة أو الخدمات والعروض العامة األخرى طالما أن التعليمات تسمح بذلك .تخضع مشمولية التخفيضات ألساسيات فرض
األجور.
إن صالحية بطاقة كيمنيتس )/ (Chemnitzpassبطاقة كيمنيتس لألطفال ) (Chemnitzpass Kتدوم في العادة لمدة ستة أشھر .بناء على طلب
مقدم يمكن تمديد بطاقة بطاقة كيمنيتس/بطاقة كيمنيتس لألطفالعندمايستمر توافر الشروط المتوفرة للحصول عليھا التي تم ذكرھا مسبقا ً.
إن بطاقة كيمنيتس )/ (Chemnitzpassبطاقة كيمنيتس لألطفال ھي غير قابلة للنقل إلى شخص ثالث وسوف لن تكون قابلة لالستبدال في حالة
الفقدان .في حالة إساءة استخدام بطاقة كيمنيتس )/ (Chemnitzpassبطاقة كيمنيتس لألطفال )) (Chemnitzpass Kمثالً عند استخدامھا من قبل
شخص ثالث غير مخول له( فسوف يتم اعتبارھا فاقدة للصالحية وسوف لن يتم السماح بمنحھا مرة أخرى حتى لو توافرت الشروط الخاصة بمنحھا.

 2الخدمات التي تقدمھا بطاقة كيمنيتس/بطاقة كيمنيتس لألطفال
سوف يحصل حاملو بطاقة كيمنيتس/بطاقة كيمنيتس لألطفال صالحة على تخفيضات معينة من أجل الخدمات التالية والعروض الموجودة في
مدينة كيمنيتس:
المجموعات الفنية في مدينة كيمنيتس )(Kunstsammlungen Chemnitz
المعارض
 ,متحف التاريخ الطبيعي )(Naturkundemuseum
المتاحف
 ,متحف شلوسبيرغ ) ,(Schlossbergmuseumالمتحف الصناعي )(Industriemuseum
المسرح
 ,متحف السكك الحديدية )(Eisenbahnmuseum
 ,جوالت في دار البلدية والبرج  ,معارض في قلعة رابينشتاين ) Ausstellungen in der Burg
 ,(Rabensteinمعارض في دار الفلكلور غرونا )(Ausstellungen im Folklorehof Grüna
 ,متحف األلعاب )(Spielemuseum
 ,متحف الدولة لآلثار في كيمنيتس ),(Staatliches Museum für Archäologie Chemnitz
معارض خاصة في متاحف مختارة )(Sonderausstellungen in ausgewählten Museen
مسرح المدينة )) (Städtische Theaterدار التمثيل ),(Schauspielhaus
دار األوبرا ) ,(Opernhausمسرح الشخصيات (Figurentheater
 ,كاباريه كيمنيتس )(Chemnitzer Kabarett
مسابح الھواء الطلق )/(Freibäderبحيرة أوبررابنشتاين )(Stausee Oberrabenstein
منشآت مرفقية
 ,حمامات السباحة في مدينة كيمنيتس )(Schwimmbäder der Stadt Chemnitz
 ,صالة التزلج على الجليد ) ,(Eissporthalleحديقة الحيوانات )(Tierpark
/فيلدغيتر رابنشاتاين ) ,(Wildgatter Rabensteinحديقة السكك الحديدية )(Parkeisenbahn
 ,مركز علم األحياء المدرسي ) ,(Schulbiologiezentrumمكتبة المدينة ),(Stadtbibliothek
دروس المعاھد الشعبية العالية )(Kurse der Volkshochschule
 ,المدرسة الموسيقية ),(Musikschule

 من العمر )ليس في حالة18  لألشخاص لغاية إتمام سن% 50 في حالة اإلصدار األول لبطاقة الھوية خصم
FC  بطاقة الدخول إلى نادي كيمنيتس, منح قسيمة اإلستفادة من السكن,(!الفقدان

تخفيضات
أخرى

:تقدم الشركات التالية خصومات على بضائعھا وخدماتھا

المزيد من
التخفيضات

BBAS e. V.
Möbelbörse

Scheffelstraße 112

Kinderbewegungswelt
Stadtpark

Dittersdorfer Str. 83

Kunstturnverein
Chemnitz e.V.

Dittersdorfer Str. 83

Sportjugend Chemnitz
Kinder- und Jugendsporttreffs (kostenlose Nutzung)

Dittersdorfer Str. 12 und
Fürstenstr. 259

Bäckerei Ralf Zimmermann,
sowie Filialen

Georg-Landgraf-Straße 33
Zeißstraße 98 Lortzingstraße 25
Wochenmarkt (Ikarus)

Bäckerei – Konditorei
Andreas Luckner

Annaberger Straße 181

Fleischerei Göhler
sowie Filialen

Fürstenstraße 143
Wittenberger Straße 103
Rosenhof 23
Annaberger Straße 411

Generationentreff

Irkutsker Straße 15
(Nachlass auf deutsch-russischen
Computerlehrgang)

Gesellschaft für Arbeitsförderung, Beschäftigung und
Strukturentwicklung

Zukunftswerkstatt „Otto Brenner“
Weststraße 8 (Ecke Kaßbergstraße)
(Nachlass auf Internetbenutzung)

Feldküche Hintersdorf

Zwickauer Straße 169
(gegenüber LIDL-Markt)

Möbeltruhe Junior

Hainstraße 38

Salzgrotte Chemnitz

Limbacher Straße 76 und
Carl-von-Ossietzky-Straße 153
(Gablenzcenter)
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