
:کارت اجتماعی برای موارد زیر صادر می شود  منطقه اطراف

فلنزبورگ

یا پول شهروندان و  یا,  دریافت کنندگان پول بیکاری  _    شهرک ها در حلقه

(سوسیال)کمک اداره تامین اجتماعی  ۱ سکونت 

دریافت کنندگان کمک هزینه معاش زندگی یا از _  Glücksburg اشتغال و

امنیت حقوق اولیه در دوران سالمندی و کاهش  شرکت صالحیت کاری

XIIظرفیت درآمد طبق قانون تامین اجتماعی  Handewitt Flensburg mbH (bequa)

دریافت کنندگان مزایا طبق قانون مزایای  پناهجویان _ Harrislee

*افراد کم درآمد _

اعضای خانواده  مبنی بر افرادی که بدون درآمد کافی _ وابسته به اداره

(کودکان، همسران، شرکای زندگی)از خودشان  Hürup

Ausacker 

Freienwill 

* در صورتی که از حد درآمد تجاوز نکنید  Großsolt 

Hürup 

Husby 

Maasbüll اطالعات

! حقانیت و مجوز باید با گواهی مربوطه ثابت شود Tastrup اجتماعی (کارت)به پاس 

شهر فلنزبورگ

و

جوامع اطراف

وابسته به اداره ۲۰۲۳

:محل دفتر صدور   Langballig

جامعه اشتغال و صالحیت کاری Dollerup 

Flensburg mbH (bequa) Grundhof 

Nikolaistr. 3 Langballig 

Tel: (0461) 15 03 - 138 Munkbrarup 

Mail: sozialpass@bequaprojekt.de Ringsberg 

Wees 

: صدور Westerholz

  بعد از ظهر1:30  صبح  تا   8:30دوشنبه تا جمعه  

پاس اجتماعی به افراد مورد نظر امکانات را اعطا  وابسته به اداره :ناشر و نگارنده 

می کند که این گروه تخفیف مالی جهت شرکت در  Oeversee اشتغال و

مراسم فرهنگی و ورزشی و اجتماعی داشته باشند و  Oeversee شرکت صالحیت کاری

دیگر به دلیل وضعیت مالی، آنها در زندگی اجتماعی Sieverstedt Flensburg MbH (bequa)

. و مشارکت در ان محروم نباشند Tarp :ساخت

bequaخدمات اداری  



:بلیط اجتماعی 

دارندگان کارت اجتماعی مقیم فلنزبورگ میتوانند یک بلیط ماهیانه برای حمل و نقل عمومی در منطقه شهر فلنزبورگ به  

.   یورو دریافت کنند25قیمت 

Mobilitätszentrale Holmpassage  محل دریافت بلیط اجتماعی:

Eingang ZOB ZOBورودی از طرف 

Tel. (04 61) 50 59 107

Stadt Flensburg: :شهر فلنزبورگ 

هزینه های اداری شهر فلنزبورگ

هزینه های ایالتی یا فدرال، .  یورو0.51 درصد کاهش می دهد، اما نه کمتر از 50شهر فلنسبورگ برخی از هزینه های اداری را تا 

.صدور گذرنامه از این آیین نامه مستثنی و تحت تاثیر قرار نمی گیرد, به عنوان مثال 

مالیات سگ را می توان (نرخ استاندارد به عالوه اجاره شامل گرمایش)با درآمدی که از بودجه مورد نیاز بیشتر نباشد : مالیات سگ 

(اداره مالیات)اداره اتباع یا خزانه داری , با اطالعیه تاییدیه و کارت تامین اجتماعی. ٪ در صورت درخواست لغو کرد50تا 

 Tel. (04 61) 85 11 87       شهرداری

Museen تخفیف ورودی به موزه ها در مورد برنامه های خاص صدق نمی کند  :موزه ها 

 یورو با14.50 یورو بدون یا 7,50تخفیف در قرض گرفتن کتاب و فیلم , گالری فلنزبورگ، طبقه دوم  :کتابخانه شهر فلنزبورگ 

Tel. (0461) 851812 .اجاره فیلم          

Volkshochschule Flensburg, Süderhofenden 40 مرکز آموزش بزرگساالن فلنزبورگ
Tel. (0461) 85 50 00  درصد تخفیف دوره هزینه ها به استثنای برنامه های ویژه50 پنجاه  

Musikschule Flensburg, Marienkirchhof 2 مدرسه موسیقی فلنزبورگ
Tel:.(0461) 14 19 10  درصدی شهریه دوره50کاهش 

Mieterverein Flensburg e.V.  Rote Strasse 14 انجمن مستاجرین فلنزبورگ
Tel : (0461) 2 30 50  یورو هزینه پذیرش20به عالوه ,  یورو کاهش یافت75هزینه عضویت ساالنه به 

Flensborg Avis, Wittenberger Weg 19, Tel. (0461) 5 04 50 روزنامه  آویس فلنسبورگ
در آگهی های استخدامی  % 50با تخفیف 

Moin Moin, Am Friedenshügel 2 , Tel. (0461) 58 80 روزنامه ُمین ُمین
در آگهی های استخدامی  % 50با تخفیف 

Kulturzentrum Volksbad Flensburg, Schiffbrücke 67 Volksbadمرکز فرهنگی 
Tel. (04 61) 2 04 78 کاهش قیمت ورودی برای برخی برنامه ها و رویدادها

Schleswig-Holst. Landestheater, Rathausstr. 22 شلسویگ هلشتاین تئاتر دولتی
Tel. (04 61) 2 33 88   قیمت روزانه بلیط فقط در گیشه شب تِاتر٪۲۵با تخفیف 

tel:.(0461) 14 19 10


Niederdeutsche Bühne Flensburg, Augustastr. 3 - 5 صحنه نمایش و تِاتر
Tel. (04 61) 1 37 90   قیمت روزانه بلیط فقط در گیشه شب تِاتر٪۲۵با تخفیف 

Phänomenta, Norderstr. 157, Tel. (04 61) 14 44 90 پدیده ها

SC Weiche Flensburg 08 e.V.  Bredstedter Str. 2 کلوب ورزشی فلنزبورگ َویشه
Tel. (04 61) 9 23 30 کاهش هزینه ورود به رویدادهای فوتبال

Turn- und Sportbund Flensburg e.V.  Eckenerstr. 24 فدراسیون ژیمناستیک و ورزش
Tel. (04 61) 160 40 0 کاهش حق عضویت طبق مقررات حق عضویت

Haus der Familie, Mürwiker Straße 115 خانه خانوادگی
Tel. (0461) 86 93 511  در شهریه دوره های آموزشی٪۲۵ با تخفیف 

Campusbad Thomas-Fincke-Str. 19 , حمام و اِستخر کوی دآنشگاه
Tel. (04 61) 487 50 00  درصدی۵۰٪        با تخفیف 

Stadt Glücksburg: :شهر گلوکزبورگ 

، دارندگان کارت اجتماعی و ALG2 درصدی در کتابخانه عمومی گلوکزبورگ برای دریافت کنندگان 50کاهش 

ALG2 ۲پول بیکاری   ساله و باالتر18دانش آموزان 

Gemeinde Handewitt: :شهرداری هاندویت 

. یورو۷٫۵ یورو و حداکثر ۱کاهش قیمت عرضه و پیشنهادات در چارچوب کارت تعطیالتی به حداقل 

.بکارگیری کمک اجتماعی تافل برای کمک به هزینه مدرسه ابتدایی تحت نظارتی

.لطفا در مورد کاهش حق عضویت در باشگاه های ورزشی محلی از باشگاه های مربوطه استعالم و اطالعات بگیرید

. درصدی هزینه بلیط روز سالمندان50کاهش 

Kulturring Handewitt e.V. Hauptstraße 9, 24983 Handewitt  مجموعه فرهنگ سازی هاندویت
Tel. (0 46 08) 90 40-0

. درصد کاهش می یابد50هزینه دوره 

. نیز اعمال می شودIاین پیشنهاد برای دانشجویان و دریافت کنندگان مقرری بیکاری 

Gemeinde Harrislee: :اجتماع و مجموعه هریسلی 

VHS  در دوره های مرکز آموزش بزرگساالن  ٪۵۰تخفیف 

(این در مرکز اجتماعی موجود است) بلیط برای استخر کوچک هریسلی ۱۰ برای ٪۵۰خفیف 

Onlineangebote: پیشنهادات آنالین
www.nachhilfe-team.net درس های تدریس خصوصی

 درصدی۱۵٪با تخفیف 

.همه اظهارات بدون ضمانت

http://www.nachhilfe-team.net/

