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من یمكنھ احلصول عىل بطاقة البلدیة؟

ما ھى الفوائد اليت یمكنمك احلصول علیھا؟

< األخشاص املتلقین املسعادة من اجلھات التالیة
ـ األخشاص احلاصلین عىل النفقات مبوجب الفصل الثالث
،الكتاب الثاين عرش من قانون الشؤون اإلجمتاعیة

املمتلك اواملمتلكة لبطاقة بلدیة جوترسلو ممسوح لھم ،احلصول عىل
اخلدمات يف المنوذج التايل من ختفیضات ومساعدات.
املؤسسات التابعة لبلدیة جوترسلو مثل ،نوادي الریاضة ،اماكن
ملساعدة الشباب ،املرافق الرتفیھیة ،وایضًا املنمظات املختصة يف
املساعدة ملمتلكین البطاقة.
قامئة الدامعین واملقدمین للتخفیضات ،اليت لیست خمصصة حتدید
ًا مبؤسسات البلدیة.
یمكن لمك احلصول علیھا يف صفحة النیت التابعة لبلدیة جوترسلو.

)(Sozialhilfe

ـ التأمین العام لملعیشة ،عند الكبار يف ألسن وعند العامل لدى
املعاشات املنخفضة.
(الفصل الرابع من الكتاب الثاين عرش من قانون الشؤون اإلجمتاعیة)
ـ احلاصلین عىل إعانات البطالة )Arbeitslosengeld II( ،أو معاش
الضامن اإلجمتايع مبوجب الكتاب الثاين من قانون الشؤون
اإلجمتاعیة.

ـ اخلدمات عند طاليب اللجوء مبوجب قانون اخلدمات اإلجمتاعیة،
ـ احلاصلین عىل خدمات إعانة اإلساكن ،مبوجب قانون إعانة
اإلساكن،
ـ من حضایا احلرب احلاصلین عىل اخلدمات الدامئة من إحتاد
اإلمدادات القانونیة.
< األوالد والشباب،
ـ اولیاء أمورھم احلاصلین عىل اخلدمات مبوجب قانون §  ٦من قانون
معاشات األوالد (،)Kinderzuschlag
ـ املساھامت من قبل األھايل ،عند ذیارة األوالد ملدرسة مفتوحة طوال
الیوم املدريس ،مبوجب قانون §  ٩٠الكتاب ثالث عرش من قانون
الشؤون اإلجمتاعیة (مساعدة إقتصادیة للشباب) املقدمة من مكتب
الشبیبة املختص لھم.
< املستفیدون من بدل التدریب املھين مبوجب قانون §  ٥٦من الكتاب
الثالث من قانون الشؤون اإلجمتاعیة.
< احلاصلین عىل املساعدة املالیة للتعلیم ،مبوجب قانون §  ١٢٢من
قوانین الكتاب الثالث يف قانون الشؤون اإلجمتاعیة.

املقدم للطلب \ املقدمة للطلب ،یفرض ان تكون لدیھم الرشوط الاكملة
للحصول عىل بطاقة بلدیة جوترسلو ،عند تقدیم املستندات االذمة
بلاكمل.

www.buergerportal.guetersloh.de
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قیمة اخلصوم یحددھا مقدم اخلدمات املعين.

این یمكن علیمك احلصول عىل التخفیضات؟
< بطاقات الباصات التابعة للبلدیة یمكن لمك احلصول علیھا يف
ماكتب املبیعات املختصة .مث ً
ال
)(Stadtwerke, Servicezentrum, Omnibusbahnhof
يف .Kaiserstraße

< بايق اماكن التخفیضات ،یمكن علیمك احلصول عىل األسعار يف
صفحة النیت لبلدیة جوترسلو.

