
 

 

 بشأن معلومات نشرة

 

 
 
 
 

 ما ھي بطاقة األسرة الخاصة بالوالیة؟
 

 الدخل بمقدار مرتبطة لیست وھي. األسر لدعم برنامجٍ  إطار في 1979 عام في بالوالیة الخاصة االسرة ببطاقة العمل بدأ
 .الوالیة من مقدمة مجانیة خدمة عن عبارة وھي

 
 ما الغرض من بطاقة األسرة الخاصة بالوالیة؟

 
 من العدید زیارة حالیًا األسر تستطیع بھا المرتبطة السنویة الجدیدة القسائم وبطاقة بالوالیة الخاصة األسرة بطاقة بفضل
 بأسعار أو مجانًا مرة 20 حتى فورتمبیرغ بادن والیة أنحاء جمیع في المتاحف أو الحدائق أو القالع مثل الجذب مناطق

 .مخفضة
 

 من یستطیع تقدیم طلب للحصول على بطاقة األسرة
 الخاصة بالوالیة؟

 
 :علیھا الحصول تستطیع التالیة األسر

 نفس في أمورھم أولیاء مع ویعیشون األطفال إعانات على الحصول لھم یحق أطفال ثالثة عن یقل ال ما لدیھا أسر• 
 ل،المنز

 في األطفال إعانات على الحصول لھ یحق واحد طفل عن یقل ال ما معھا أو معھ ویعیش فقط أم أو أب من مكونة أسر• 
 المنزل، نفس

 األطفال، إعانات على الحصول لھ ویحق شدیدة إعاقة من یعاني طفل لدیھا أسر• 
 الحصول لھ یحق واحد طفل عن یقل ال ما ولدیھا األطفال عالوة تلقي أو II البطالة إعانات على الحصول لھا یحق أسر• 

 المنزل، نفس في ویعیش األطفال إعانات على
 السكن، إعانات على الحصول مستحقو• 
 نفس في یعیش واحد طفل عن یقل ال ما ولدیھا) AsylbLG( اللجوء طالبي إعانات قانون بموجب إعانات تتلقى أسر• 

 .المنزل
 

 تطیع تشارك االنتفاع ببطاقة األسرةمن یس
 الخاصة بالوالیة مع األطفال؟

 
 یمكن حیث. وأطفالھم األسر احتیاجات تلبیة على أفضل بشكل تركز بالوالیة الخاصة األسرة بطاقة أصبحت 2019 عام في

 لألطفال البیولوجیة األم أو األب مثالً  واحد، طفلٍ  جانب إلى األسرة بطاقة في آخرین بالغین أربعة إلى یصل ما إضافة اآلن
 المزایا ھذه على الحصول من مستثناة األقارب من الفئات ھذه كانت فسابقًا. للعائلة مقرب آخر شخص أو الجد أو/و الجدة أو

 من األطفال مع االستفادة البطاقة، في المضافین األشخاص بین من بالغان، شخصان یستطیع كما. البطاقة من والخدمات
 وال. ھي كما األسرة بطاقة على للحصول األساسیة المتطلبات وتظل. ترفیھیة برحالت للقیام بالوالیة الخاصة سرةاأل بطاقة
 .أطفال/طفل بدون البطاقة ھذه استخدام یمكن

 



 

 

 أین یمكنني التقدم بطلب للحصول على بطاقة األسرة
 الخاصة بالوالیة؟

 
 االطالع ویمكنك. فیھا تقطن التي البلدیة رئیس مكتب لدى بالوالیة الخاصة األسرة بطاقة على للحصول بطلب التقدم یمكنك

 .الشأن بھذا المعلومات من مزید على فیھ
 

 لماذا أحتاج إلى بطاقة القسائم إلى جانب
 بطاقة األسرة الخاصة بالوالیة؟

 
 رمزیة مسكوكات على بلدیتك أو مدینتك في المسؤولة الجھة من عام كل علیھا الحصول یمكنك التي القسائم بطاقة تحتوي

 .األخرى والخدمات العروض وجمیع حكومیة وغیر حكومیة لمؤسسات
 بادن والیة في حكومیة ومتاحف وحدائق قصور زیارة یمكنك والقسائم بالوالیة الخاصة األسرة بطاقة تقدیم وعند

 .خفضم بسعر أو مجانًا الحكومیة غیر العروض أحد زیارة أو أطفالك مع فورتمبیرغ
 قسائم وباستخدام. المذكورة المؤسسة إلى واحدة لمرة المخفض أو المجاني الدخول حق لحاملھا المخصصة القسائم وتمنح

 في مرات عدة حتى - مجانًا أخرى حكومیة ومتاحف وحدائق قصور زیارة یمكنك" Sonstiges Objekt أخرى؛ معالم"
 .العام

 .حضورھا قبل مجانًا دخولھا كان إذا ما معرفة فیُرجى الخاصة للفعالیات بالنسبة أما
 

 ھل یمكن زیارة المعالم المعروضة حتى بدون
 بطاقات قسائم؟

 
 قائمة من علیھا االطالع ویمكن. مجانًا المعالم من العدید زیارة أیًضا یمكنك وحدھا بالوالیة الخاصة األسرة بطاقة تقدیم عند

 :األمثلة بعض یلي فیما. یةالرئیس صفحتنا على الحكومیة غیر المؤسسات
 األعلى الراین في المجانین عرض• 
 فالدبورغ قصر• 
 بفورتسھایم المجوھرات متحف• 
 الحدیث األدب ومتحف الوطني شیلر متحف• 
 بیزیغھایم مدینة في وجولة إسلینغن مدینة في سیاحیة تاریخیة جولة في المشاركة• 
 كرایشتال مدینة متاحف• 
 الطبیعي بالتاریخ المختص ميالتعلی أولم مركز• 
 .األدبیة والمتاحف التذكاریة النصب معظم وكذلك غوغلینغن، في الروماني المتحف• 

 
 ما المھم أیًضا؟

 
 .المعني الخدمة مقدم من الھاتف عبر أو اإلنترنت على مسبقًا الدخول تذاكر وأسعار العمل مواعید بمعرفة نوصیك

 قائمة إلى باإلضافة فورتمبیرغ بادن والیة في الحكومیة والمتاحف والحدائق القصور جمیع تضم قائمة على االطالع یمكن
: الرابط خالل من واالندماج والصحة االجتماعیة الشؤون لوزارة الرئیسیة الصفحة على الحكومیة غیر بالعروض
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