Stadt Chemnitz
Sozialamt

درباره کارت تخفيف کمنيتس )  (Chemnitzpass / Chemnitzpass Kبرای نوجوانان و بزرگساالن
 .١توصيه ھای کلی ،صالحيت ھای الزم برای دريافت کارت ،مدت اعتبار ،محدوديتھای قانونی
کارت تخفيف کمنيتس  Chemnitzpassو ھمچنين  – Chemnitzpass Kاز اين پس با نام اختصاری  CP1و  – CP K2تنھا با
ارائه درخواستنامه صادر ميشود .در موارد خاص اين تقاضانامه ميتواند از سوی يک شخص سوم و با وکالتنامه در اختيار متقاضيان قرار
داده شود.
کارت  CPبرای افرادی صادر ميشود که ساکن کمنيتس و به طور معمول  ١۵سال به باال ھستند و ھزينه ھای زندگی را نميتوانند شخصا ً
عھدهدار شوند و بنابراين بر اساس تبصره ھای قانونی بخش سوم و يا چھارم قوانين مدنی خدمات اجتماعی  SGB IIو بر اساس پاراگراف
 SGB XII § 39 SGB VIII i. V. m. §§ 91 ff. SGB VIIIو بر طبق قانون فدرال حمايت مالی از کودکان و يا پناھندگان مشمول
اين يارانه ھا ميشوند.
برای کودکان نيازمند زير  ١۵سال کارت  CP Kصادر ميشود .کودکان زير  ١٨سالی که خودشان در کمنيتس ساکن نيستند و مشمول
خدمات اجتماعی ميباشند چنانچه يکی از والدين ايشان خدمات اشاره شده در باال را دريافت کنند و دارای شرايط اخذ کارت  CPباشند ،آنھا
نيز مجازند که کارت تخفيف  CP Kرا تقاضا کنند .بدين منظور بايد گواھی مستندی )مانند شناسنامه ،گواھی شناسايی ژنتيکی به عنوان پدر،
مدرک کفالت( که وابستگی خونی کودک به پدر و مادر را تثبيت ميکند به اين اداره تقديم شود .توجه داشته باشيد که برای تقاضای CP K
ارائه عکس الزامی است.
ولی کودک )پدر و مادر و يا کفيل قانونی( تھيه شود.
تقاضانامه بايد از سوی ّ
کارت تخفيف کمنيتس  CPو يا  CP Kصاحب آن را مجاز ميدارد تا از تخفيف ھای ويژه برخودار گردد و يا از خدمات محلی و ديگر
امکانات موجود در دسترس عموم و نيز عرضه ھای موجود در بازار تا حد امکان بھرمند شود .شکل و ميزان اين تخفيف ھا بر اساس تعرفه
ھای تعيين شده از سوی مراتب مسئول ميباشد.
مدت اعتبار کارت تخفيف  CPو  CP Kشش ماه است .اين مدت اعتبار ميتواند بنا به تقاضای مجدد و با در نظر گرفتن صالحيت ھای
دريافت آن تمديد گردد.
کارت تخفيف  CPو ق CP Kابل انتقال نيست و در صورت مفقود شدن قابل تجديد نميباشد .سوءاستفاده از اين کارت – به عنوان مثال
استفاده از سوی يک شخص سوم که دارای صالحيت نميباشد – منجر به ساقط شدن اعتبار کارت ميشود و ميتواند از صدور مجدد آن نيز
جلوگيری کند.
 .٢خدمات کارتھای Chemnitzpasses/Chemnitzpasses K
صاحب کارت تخفيف  CPو  CP Kھنگام استفاده از خدمات نامبرده در زير در شھر کمنيتس از تخفيف ھای ويژه بھرمند ميشوند:
نمايشگاھھا
بازارھای عرضه کاال
تئاتر

موزه آثار ھنری کمنيتس  ، Kunstsammlungen Chemnitzموزه تاريخ طبيعی
 ، ,Naturkundemuseumموزه  Schlossbergموزه صنعت  ، Industriemuseumموزه
راه آھن  ،Eisenbahnmuseumبازديد از شھرداری و برج ديدبانی Rathaus- und
 ،Turmführungenنمايشگاھھای برگزار شده در  ،Burg Rabensteinنمايشگاھھای ويژه
فلکلورھوف گرونا  ، Ausstellungen im Folklorehof Grünaموزه بازی
 ، Spielemuseumموزه دولتی معماری کمنيتس Staatliches Museum für
 ،Archäologie Chemnitzنمايشگاھھای ويژه موجود در موزه Sonderausstellungen ،
 in ausgewählten Museenتئاتر شھری Städtische Theater
)خانه بازيگران ) ،Schauspielhausاپرا  ، Opernhausتئاتر خيمه شب بازی
 (Figurentheaterکاباره کمنيتس Chemnitzer Kabarett

Chemnitzpass
Chemnitzpass K
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1
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سازمانھا و مکانھای تفريحی

ديگر تخفيف ھا

ساير تخفيف ھا

استخرھای عمومی ،درياچه اشتاوزی اوبررابنشتاين ،Freibäder/Stausee Oberrabenstein
استخرھای شھر کمنيتس  ،Schwimmbäder der Stadt Chemnitzسالن اسکی روی يخ،
آيساسپورت ھاله  ،Eissporthalleباغ وحش /ويلد َگتِر رابناشتيان Tierpark/Wildgatter
 ،Rabensteinپارک قطار  ،Parkeisenbahnمرکز موسسه زيست شناسی
ُ
 Schulbiologiezentrumکتابخانه عمومی شھر  ،Stadtbibliothekکالسھای فولکسھوخشوله
 ،VHSمدرسه موسيقی Musikschule
صدور نخستين کارت شناسايی برای افراد زير  ١٨سال )نه به ھنگام مفقود
 ۵٠درصد تخفيف به ھنگام
ِ
شدن و تقاضای مجدد!( و ھمچنين به ھنگام ارائه گواھی سکونت و کارت ورودی برای کلوپ فوتبال
کمنيتس CFC
فروشگاھھای نامبرده در زير با کارت مذکور به ھنگام ارائه خدمات خود تخفيف قائل ميشوند:
نشانی:
نام فروشگاه:
مبل فروشی BBAS e. V

Scheffelstraße 112

دنيای اسباب بازی بچه ھا در پارک شھر
Kinderbewegungswelt

Dittersdorfer Str. 83

انجمن گردشگری ھنری Kunstturnverein

Dittersdorfer Str. 83

باشگاه ورزشی جوانان Sportjugend
Chemnitz

 Dittersdorfer Str. 12و Fürstenstr.
259

نانوايی  Ralf Zimmermannو شعبه ھای آن:

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

نانوايی و شيرينی فروشی آندرياس لوکنر
Andreas Luckner

Annaberger Straße 181

قصابی گوھلر Göhler

Fürstenstraße 143
Wittenberger Straße 103
Rosenhof 23
Annaberger Straße 411

مالقات نسلھا Generationentreff

Irkutsker Straße 15

و شعبه ھای آن در:

)از موقوفه آموزش رايانه آلمانی-روسی(
فروشگاه Feldküche Hintersdorf

Zwickauer Straße 169

روبروی LIDL-Markt
لوازم منزل يونيور Möbeltruhe Junior

Hainstraße 38

فروشگاه  /رستوران Salzgrotte Chemnitz

Limbacher Straße 76
 Carl-von-Ossietzky-Straßeو153

تاريخ نشر .14.08.2015 :توجه داشته باشيد که اين اطالعات به شکل مرتب بروز ميشود.
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