
 

 

 بھ مربوط اطالعات

 
 

 کارت خانواده ایالتی چیست؟
 

 کارت این. شد معرفی خانوادھھا از مالی حمایت برای برنامھای چارچوب در 1979 سال در ایالتی خانواده کارت
 .است ایالت این از داوطلبانھای یارانھ و درآمد از مستقل

 
 کارت خانواده ایالتی چھ کاربردی دارد؟

 
 تا وانندمیت حاضر حال در خانوادھھا شود، می صادر سال ھر کھ آن بھ متعلق کوپن کارت و ایالتی خانواده کارت با

 در موزھھا یا باغھا کاخھا، مانند جاذبھھا از بسیاری از تخفیف دارای ورودیھ با یا رایگان صورت بھ بار 20 حداکثر
 .کنند بازدید وورتمبرگ-بادن سراسر

 
 چھ کسی میتواند برای دریافت کارت خانواده ایالتی

 درخواست ارائھ دھد؟
 

 :کنند دریافت را ایالتی خانواده کارت میتوانند افراد این
o یک در خود والدین با ھمراه کھ کودک ھزینھ کمک دریافت شرایط واجد فرزند سھ حداقل دارای خانوادھھای 

 میکنند، زندگی خانواده
o خانواده یک در کھ کودک ھزینھ کمک دریافت شرایط واجد فرزند یک حداقل دارای سرپرست تک خانوادھھای 

 .میکنند زندگی
o کودک ھزینھ کمک دریافت شرایط واجد شدید معلولیت بھ مبتال فرزند یک دارای خانوادھھای 
o دریافت شرایط واجد خانوادھھای Hartz IV شرایط واجد فرزند یک حداقل دارای کودک تکمیلی ھزینھ کمک یا 

 میکنند، زندگی خانواده یک در کھ کودک ھزینھ کمک دریافت
o مسکن، ھزینھ کمک دریافت شرایط واجد افراد 
o پناھجویان یارانھ قانون بر مبتنی کھ خانوادھھایی (AsylbLG) یک در فرزند یک حداقل با و میکنند دریافت خدمات 

 .میکنند زندگی خانواده
 

 چھ کسی میتواند ھمراه با کودکان از
 کارت خانواده ایالتی استفاده کند؟

 
. شد ھماھنگ فرزندانشان و خانوادھھا نیازھای با بھتری مراتب بھ صورت بھ ایالتی خانواده کارت 2019 سال در

 بھ مانند است، پذیر امکان خانواده کارت در دیگر بزرگسال فرد چھار حداکثر تا نام ثبت کودک، یک بر عالوه اکنون
 ھمراه فرد یک یا پدربزرگ یا/  و بزرگ مادر میکند، زندگی آنھا از جدا کھ فرزندان تنی والدین از یکی مثال طور

 و گشت در شده، ثبت افراد بین از صورت این در. بودند شده مستثنی کارت خدمات دریافت از تاکنون افراد این. خانواده
 برای اصولی شرایط. کنند استفاده ایالتی خانواده کارت مزیت از میتوانند کودکان با ھمراه بزرگسال فرد دو گذارھا
 .نیست پذیر امکان) کودکان( کودک بدون کارت این از استفاده. میمانند باقی ثابت خانواده کارت دریافت

 



 

 

 در کجا میتوانم کارت خانواده ایالتی را
 دریافت کنم؟

 
 اطالعات آنجا در. کنید درخواست خودتان سکونت محل منطقھ شھرداری اداره از میتوانید را ایالتی خانواده کارت

 .میکنید دریافت نیز بیشتری
 

 چرا بھ کارت کوپن مربوط بھ
 کارت خانواده ایالتی نیاز دارم؟

 
 توکنھایی شامل بگیرید، تحویل خودتان منطقھ یا شھر مربوطھ مرکز از میتوانید مجددا سال ھر شما کھ کوپنی کارت

 .است دیگر برنامھھای ھمھ ھمچنین و غیردولتی و دولتی مراکز مخصوص
 موزھھای ھمچنین و دولتی باغھای و کاخھا از خود فرزندان با ھمراه میتوانید کوپنھا و ایالتی خانواده کارت ارائھ با

 دارای ورودیھ با یا رایگان صورت بھ غیردولتی برنامھھای از یکی در ھمچنین یا بازدید وورتمبرگ-بادن در دولتی
 .کنید بازدید تخفیف
. میدھند فرد بھ را مذکور مرکز بھ تخفیف با ورود یا رایگان یکباره دورو اجازه خاص صورت بھ شده مشخص کوپنھای

 رایگان صورت بھ – سال در بار چند حتی – دولتی موزھھای و باغھا کاخھا، سایر از میتوانید» دیگر اماکن« کوپنھای با
 .کنید بازدید
 .خیر یا است رایگان دورو نیز آنجا آیا کھ کنید کسب اطالعات قبل از لطفا خاص رویدادھای مورد در

 
 آیا شرکت در برنامھھا بدون کارتھای

 کوپن نیز امکان پذیر است؟
 

 را برنامھھا این شما. کنید شرکت نیز رایگان برنامھھای از بسیاری در میتوانید ایالتی خانواده کارت ارائھ صورت در
 :میشود ذکر ھنمون چند اینجا در. مییابید ما اصلی صفحھ در غیردولتی مراکز فھرست در
o نمایش Oberrheinische Narrenschau 
o کاخ Waldburg 
o جواھرات موزه Pforzheim 
o ملی موزه Schiller مدرن دوره ادبیات موزه و 
o تاریخی شھر از بازدید در شرکت Esslingen در شھر از بازدید و Besigheim 
o موزھھای Kraichtal 
o طبیعی تاریخ آموزش مرکز Ulm 
o رومیان موزه Güglingen ادبی موزھھای و یادبود بناھای اغلب ھمچنین و. 

 
 چھ نکتھ مھم دیگری وجود دارد؟

 
 مبالغ و کار ساعات مورد در مربوطھ دھنده ارائھ از تلفنی صورت بھ یا اینترنت در قبال کھ میکنیم توصیھ شما بھ ما

 .کنید کسب اطالعات ورودیھ
 در را غیردولتی برنامھھای از فھرستی ھمچنین و وورتمبرگ-بادن در دولتی موزھھای و باغھا کاخھا، ھمھ از فھرستی
 :مییابید اینجا در جامعھ در ادغام و سالمت اجتماعی، امور وزارت اصلی صفحھ
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