
bequa 

 التوظيف والتأهيل شركة

Flensburg GmbH (bequa) 

 

 2022معلومات عن البطاقة االجتماعية لمدينة فلنسبورغ والبلديات المحيطة بها 

 التوظيف والتأهيل شركة الناشر:

Flensburg GmbH (bequa) 

 

 bequaخدمة مكتب االصدار: 

 

 

 :االجتماعية إلى كل منلبطاقة يتم إصدار ا

 .إعانة البطالة أو إعانة المواطن أو المساعدة االجتماعيةعلى الحاصلون  -

  المعاش األساسي للمسنين حاصلين علىال المستفيدون من مساعدة الكفاف أو- 

 لثاني عشر.وذوي الدخل المنخفض وفقًا لقانون الضمان االجتماعي ا

 الحاصلين على المعونات وفقا لقانون استحقاقات طالبي اللجوء. -

 .* ذوي الدخل المنخفض -

 أفراد العائلة من مجموعات األشخاص المحددة. -

 .)بدون دخل كاٍف خاص بهم )األطفال ،األزواج والشركاء المنزليين

 * في حالة عدم تجاوز حد الدخل.

 

 مالئمة يجب اثبات االستحقاق بشهادة

 

 مكان االصدار:

 

Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft  

Flensburg mbH (bequa)  

Nikolaistr. 3 

 

 38 1-03 15 (61 04)هاتف رقم 

 sozialpass@bequaprojekt.deالبريد االلكتروني: 

  

  08:30-13:30الساعة,االصدار من االثنين ـ الجمعة 

 

 منح البطاقةاالجتماعية للفئة المعنية خصومات على العروض والفعاليات في ت

 القطاعات الثقافية والرياضية واالجتماعية حتى ال يتم استبعاد األشخاص من 

 الحياة االجتماعية وعدم مشاركتهم بسبب وضعهم المالي.

 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.arabdict.com/de/deutsch-arabisch/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%86%D9%8A%D9%86


 
 المنطقة المحيطة بفلنسبورغ

 ) االولى حلقة التسويةفي  تالبلديا (

Glücksburg 
Handewitt 
Harrislee 

 
Amt Hürup 

Ausacker 
Freienwill 
Großsolt 

Hürup 
Husby 

Maasbüll 
Tastrup 

 
Amt Langballig 

Dollerup 
Grundhof 

Langballig 
Munkbrarup 

Ringsberg 
Wees 

Westerholz 
 

Amt Oeversee 
Oeversee 

Sieverstedt 
Tarp 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

 
  Sozialpass :التذكرة االجتماعية

 
 االجتماعية المقيمين في فلنسبورغ بطاقةيمكن لحاملي ال

 يورو. 25لوسائل النقل العام في منطقة مدينة فلنسبورغ مقابل  ةشهريذكرة ل على توحصلا

  
 Holmpassage, Eingang ZOB       مركز التنقل

 5059107-0461هاتف رقم                     
 :مدينة فلنسبورغ

 
 الرسوم اإلدارية لمدينة فلنسبورغ

 تخفض مدينة فلنسبورغ بعض الرسوم اإلدارية
 .يورو 0.51أقل من ٪ ، ولكن ليس 50حتى 

 حين اصداررسوم الوالية أو الرسوم الفيدرالية ، على سبيل المثال 
 فانه ال يشمله هذا التخفيض.جواز السفر ، 

 
 ضريبة الكالب

 )المعدل القياسي باإلضافة إلى اإليجار الدافئ(  حتياجاتبدخل ال يتجاوز معدل اال
 على الدفع الموافقة اررمرفقا بق الطلبالتقدم ب ٪ عند50إلى  ضريبة الكالب تخفيض يمكن

 .والبطاقة االجتماعية

Bürgerbüro oder Kämmerei (Steuerabteilung) 

Rathausplatz 1      851187-0461هاتف رقم 

 
 المتاحف

 تخفيض في الدخول
 )   ال ينطبق اثناء الفعاليات الخاصة اهذ(



 
   Stadtbücherei Flensburg     مكتبة المدينة في فلنسبورغ

 تخفيض على االستعارة
 يورو مع تأجير فيلم( 14.50يورو بدون أو  7.50)

Flensburg Galerie  الطابق الثاني 

 851812-0461هاتف رقم 

 

  Volkshochschule Flensburgشولي  فولكس هوخ

 خصم على رسوم الكورسات عدا البرامج الخاصة.50% 

Süderhofenden 40 

 855000-0461هاتف رقم 

 

  Musikschule Flensburgمدرسة الموسيقى 

 خصم على رسوم الكورسات50% 

 .141910-0461هاتف رقم 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  Mieterverein Flensburg e.V جمعية مستأجري فلنسبورغ

   75  €  تخفيض رسوم العضوية السنوية إلى

 .رسوم القبول 20  €باإلضافة إلى

Rote Str. 14 

 23050-0461هاتف رقم 

 

  Flensburg Avis فلنسبورغ أفيس

 عالنات الخصم على ا 50٪

Wittenberger Weg 19 

  50450-0461هاتف رقم 

 

  Moin Moinموين موين 

 الوظائف.خصم على اعالنات  50٪

Am Friedenshügel 2 

  5880-0461هاتف رقم 

 

  Kulturzentrum Volksbad Flensburgفلنسبورغ  المركز الثقافي فولكسباد

 لفعالياتأسعار الدخول لبعض اتخفيض 

Schiffbrücke 67 

  20478-0461هاتف رقم 

 

 Schleswig-Holst. Landestheaterوالية شليسفيغ هولشتاين مسرح ال

 تذكرة اليوميالسعر ٪ على 25خصم 

 -فقط في شباك التذاكر-

Rathausstr.22 

  23388-0461هاتف رقم 

 

 Niederdeutsche Bühne Flensburg  فلنسبورغمسرح النيدردويتشة 

 اليومي التذكرة ٪ على سعر25خصم 

 -فقط في شباك التذاكر-

Augustastr.3-5 

  13790-0461هاتف رقم 

 

 Phänomentaنومنتا يف

 لدخولا تخفيض اسعار

Norderstr 157 

  144490-0461هاتف رقم 

 

 



 .SC Weiche Flensburg 08 e.V  نادي فايشي الرياضي

 كرة القدملحضور فعاليات رسوم دخول مخفضة 

Bredstedter Str.2 

  92330-0461هاتف رقم 

 

  .Turn- und Sportbund Flensburg e.V فلنسبورغ اتحاد الجمباز والرياضة

 حسب الئحة الرسومعلى عضوية الرسوم تخفيض 

Eckenerstr.24 

  160400-0461هاتف رقم 

 

 Haus der Familie  بيت العائلة

 كورسات٪ خصم على رسوم ال25

Mürwiker Straße 115 

  8693511-0461هاتف رقم 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Campusbadمسبح الكامبوس 

Thomas-Fincke-Str. 19 

  4875000-0461هاتف رقم 

  خصم  50%

 

 :مدينة جلوكسبورغ

 2إعانة البطالة ن يتلقى العامة لمجلوكسبورغ  ٪ في مكتبة50بنسبة خصم 

 .عاًما أو أكثر 18االجتماعية والطالب الذين تبلغ أعمارهم البطاقة وحاملي 

 

 :يتيفبلدية هاند

  7,50€  وبحد أقصى 00,1 €بحد أدنى  تخفيض العروض في إطار بطاقة العطلة

 .تطبيق مقياس اجتماعي في المساهمات لمدرسة ابتدائية خاضعة لإلشراف

 .تخفيض رسوم العضوية في األندية الرياضية المحلية

 .يرجى االستفسار في األندية المعنية

  ٪50بنسبة السن يوم كبار في  تخفيض تكلفة تذكرة الدخول

 

   .Kulturring Handewitt e.Vكولتورينغ هانديفت 

Hauptstraße 9  ،Handewitt 24983  

  90400-04608هاتف رقم 

 .٪50بنسبة  كورستخفيض رسوم ال

 إعانة البطالة.الحاصلين على هذا العرض ينطبق أيضا على الطالب و

 

 :ية هاريسليبلد

 كورسات الفولكس هوخ شولي٪ على 50خصم 

 البلدية(مبنى هاريسلي )متوفر في في  لحمام السباحة الصغير) تذاكر  10  (باقة ال ٪ على50خصم 

 

 عروض عبر اإلنترنت

 الخصوصية٪ خصم على الدروس 15

www.nachhilfe-team.net 

 

 

 

 جميع البيانات دون ضمان
 

 

 

 

 
 


