
Stadt Chemnitz 

Sozialamt 

ة معلومات 	
�طاقة ك�مني�س و�طاقة ك�مني�س لألطفالحول  � 
)ChemnitzPass und ChemnitzPass K(  

 ؟ChemnitzPass/ChemnitzPass Kما 

� مدينة صد�قة لأل� واألطفال.  مدينة ك
مني�س�لأل� ذات الدخل المنخفض  ChemnitzPassلذلك ت�يح  
  االستفادة من العروض الثقاف
ة وال=>اض
ة :أسعار6 مناس4ة. 

ChemnitzPass  .مني�س
� إعانة تطوع
ة من مدينة ك� 

Kفل 
ُ
.  ChemnitzPassت ّ

�Nطلٍب شخ Sبناًء ع 
� حاالٍت خاصة �مكن طلب 

XYChemnitzPass  .ل
 من شخص6 آخر أ�̂ضا. من أجل ذلك �لزم وجود توك

 ، إذا استمر استحقاق ذلك. ChemnitzPass>مكن مد و  شه̂را :حٍد أقN.  12لمدة  cd ChemnitzPassي

ChemnitzPass  . lmالغ oقا:لة للنقل إ lmس�4دل عند فقدها.  غ
ُ
d ح :ه ل4طاقة   وال َّvالم lmحالة االستخدام غ �

XY
 أخرى.  ChemnitzPassك
مني�س من خالل أشخاص6 آخ=>ن، ت4طل 

ً
Kفل مرة

ُ
 وال ت

 ؟ChemnitzPassمن 7حق له الحصول ع0 

 Sالحصول ع �
XY فل الحقK�ُChemnitzPass  مني�س، الذين ي4لغون من العمر
واإلعانات المرت4طة بها لس{ان مدينة ك

 سنة أو أ��m س̂نا و>تلقون إحدى اإلعانات االجتماع
ة التال
ة:  15

− X lة أو التأم�
ّ عند الش
خوخة والعجز حسب الKتاب السابع من قانون الشؤونالمساعدة االجتماع
�األسا�

 Sozialhilfe oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach demاالجتماع
ة (
SGB XIIأو ( 

� من قانون الشؤون االجتماع
ة (IIإعانة ال4طالة −
Xتاب الثا�Kة حسب ال
 �Arbeitslosengeldاإلعانة االجتماع

II/Sozialgeld nach dem SGB IIأو ( 
ا للمواد −

^
ل الوالدين وفق X Xmتاب الثامن من قانون 91و 39اإلعانات إلعالة الطفل أو الش4اب خارج مKوما :عدها من ال

 Leistungen zum Unterhalt des Kindes oder des Jugendlichen außerhalbالشؤون االجتماع
ة (
des Elternhauses nach §§ 39, 91 ff. SGB VIIIأو ( 

 Kinderzuschlag nach § 6aمن القانون االتحادّي لعالوة األطفال ( 6aعالوة األطفال حسب المادة  −
Bundeskindergeldgesetz (BKGG)أو ( 

� اللجوء (−  Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetzاإلعانات حسب قانون إعانة طال�
(AsylbLG).( 

�اإلعانة االجتماع
ة II) أو إعانة ال4طالة �Sozialhilfeعود الحُق فيها كذلك إo من تنازل عن المساعدة االجتماع
ة (¯ما 
)Arbeitslosengeld II/Sozialgeld) إعانة السكن Sللحصول ع ،(Wohngeld.(  

� ك
مني�س،  15يتل²³ األطفال األصغر س̂نا من 
XY عا̂ما، الذين �ع´شونChemnitzPass Kإذا ، 

 اجتماع
ة أو −
ً
 ¯ان الطفل نفسه يتل²³ إعانة

� مسكن الوالدين و>تلقون جم
̂عا إعاناٍت اجتماع
ة.  −
XY ان الطفل �ع´ش¯ 

� ك
مني�س، الحصول عS  18¶ستطيع األطفال ح² 
XY سنة، والذين ال �ع´شونChemnitzPass K كذلك، إذا 

� ك
مني�س −
XY ع´ُش� X lالوالدين البيولوجي� 

ُ
¯ان أحد

 و>تل²³ إعاناٍت اجتماع
ة.  −



 

 

  ؟ChemnitzPassمن أين 7حصل المرُء ع0 

 Sحصل المرُء ع�ChemnitzPass  �
XY lmد لقاء الجماه
� مواع

XY  

  (Sozialamt)مصلحة الشؤون االجتماع
ة   
  )Kundenportalبوا:ة العمالء (  

Bahnhofstraße 53  
09111 Chemnitz  

: مواع
د لقاء  lmالجماه   X l12:00 – 08:30الساعة     والثالثاء والخم´س والجمعةاالثن�  
  18:00 – 14:00:صورٍة إضاف
ة الساعة         الثالثاء والخم´س      

  ما المس�ندات المطل?�ة؟

ث حول واحدٍة من اإلعانات االجتماع
ة المذكورة ←
َّ

 إخطاٌر محد
 :طاقة الهÀ>ة الشخص
ة ←
 من أجل  ←

ٌ
� بوا:ة العمالء أ�̂ضا.) ChemnitzPass Kصورة

XY مكن عملها�) 
� ك
مني� ←

XY ان الطفل ال �ع´ش اف :األبوة أو إعالن الحضانة األبÀ>ة، إذا̄  ²mالد أو شهادة االع
 سشهادة الم
  

D يتحصل عليها المرء؟
EFما التخف�ضات ال  

 محددة
ٌ

D مدينة ك�مني�سللخدمات والعروض الخدم
ة التال
ة  تخف�ضات
LM:  

المعارض 
  والمتاحف

لور>ة جرونا  � الساحة الفل̄و
XY المعارض(Folklorehof Grüna) مني�س
 Chemnitzer)، ك4ار>ه ك

Kabarett) متحف الس{ك الحد�د�ة ،(Eisenbahnmuseum) متحف الصناعة ،
(Industriemuseum)) مني�س
� ك

XY ة

ات الفنÅالمقت ،Kunstsammlungen am Theaterplatz, 
Schlossbergmuseum, Museum Gunzenhauser, Burg Rabenstein und Henry-van-

de-Velde-Museum in der Villa Esche عة
، (Naturkundemuseum))، متحف علم الطب
� متاحف منتقاة، متحف األلعاب 

XY ة
ّ لعلم (Spielemuseum)المعارض االس�ثنائ
�
Xالمتحف الوط ،

� ك
مني�س 
XY اآلثار(Staatliches Museum für Archäologie Chemnitz)  

  (Figurentheater)، مcح العراÒس (Opernhaus)، األوÑرا (Schauspielhaus)المcح   مسارح المدينة
المUشSت 
فيه�ة EWال  

لج  X ²mصالة ال(Eissporthalle) شتاينÅررابÑأو ّ
�Ôالمسابح المفتوحة، الحوض االصطنا ،(Stausee 

Oberrabenstein) ە كوشفالد :ارك X Xmمت �
XY الس{ك الحد�د�ة ،(Parkeisenbahn) المسابح ،

 ، متنزه الحيوانات/البوابة البرية رابنشتاين(Schwimmbäder der Stadt Chemnitz) المغطاة،
(Tierpark/Wildgatter Rabenstein)  

المUشSت 
  التعل�م�ة

 X lم ال4الغ�
، مكت4ة (Musikschule)وس
²³ ، مدرسة الم(Volkshochschule)دورات مدرسة تعل
  (Stadtbibliothek)المدينة 

مخ�مات 
اإلجازات وقضاء 
وقت الفراغ وما 

  شابهها

 من مدينة ك�مني�س
ً
م ما لقضاء اإلجازات وأوقات الفراغ وما شابهها، منحة م مخ�َّ

d
، عندما يتلEf منظ

 X lذ ب�
ل يوم.  30حChemnitzPass  ²سنة بواسطة  18و �6دفع التالم يورو أقل من أقرانهم عن̄ 
 Sم�لزم ع

g
تقد�م طلب الحصول عS المنحة لدى مكتب الش4اب واأل�ة التابع لمدينة   المنظ

  ك
مني�س. 
المصارhف 

  اإلدارhة
  (Wohnberechtigungsschein)إصدار شهادة استحقاق السكن 

(لKن ل´س عند  األوÀi>ة الشخص
ة سنة عند إصدار :طاقة اله 18% تخف
ض للش4اب األصغر من 50
(Øفقدانها  

 أخرى
ٌ

�   تخف�ضاتÙ
� العالج الطب lوأخصائ lmوافKل المخابز ومحالت الجزارة وال
المنظمون الخاصون واألند�ة، من قب
� ك
مني�س 

XY لم
، نادي ك
مني�س لKرة القدم (Chemnitzer Filmnächte)وأمس
ات الف
(Chemnitzer FC)   ستطيع التق=>ر :صورة خاصة، إذاd ة
وأند�ة األطفال والش4اب واألند�ة ال=>اض

 �Ûضاٍت لمال
  .ChemnitzPass/ ChemnitzPass K¯انت ستقدم تخف
  

X واألند�ة.  lلدى المنظم� 
ً
ة Ýمنك االستفسار م4ا� �Þُير  

  ß2019.04.29سخة 


