من يحق له هذه البطاقة؟
سيدايت ساديت سكان
ساربروكن الكرام،

بطاقة الضامن االجتامعي
)(SOZIALCARD
für die Landeshauptstadt
Saarbrücken

خاص مبدينة
ساربروكن
عاصمة السارالند

للتواصل
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مكتب الشؤون االجتامعية

Haus Berlin
Kohlwaagstraße 1
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الهاتف
املوقع االلكرتوين
kerstin.brandstaetter@saarbruecken.de
املوقع الرسمي
www.saarbruecken.de
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التصميمMuna Bakri Grafik Design:
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Uwe Conradt LHS

www.saarbruecken.de

(مدير أكادمية املجتمع)
 ،حديقة الحيوانات يف ساربروكن
تاريخ االصدار مارس/آذار 2020

يحب ان تكون مدينه ساربروكن مدينه الجميع ولذلك علينا
مراعاة مختلف الفئات مبختلف اهتامماتهم واوضاعهم
الحياتيه .فانا عىل قناعه برضورة تامني فرص عادله للجميع
لضامن التعاون االجتامعي .
ولذلك من الرضوري متكني كال من مستفيدي معاشات البطاله
 2ومستفيدي الضامن االجتامعي من االشرتاك يف الجوانب
الثقافيه واالجتامعيه مبدينة ساربروكن .وبناء عىل ذلك فقد قرر
مجلس املدينه إعطاء تخفيضات لهذه الفئه من املواطنني .وقد
البطاقة االجتامعية ( )SocialCardالصادرة اعتبارا ً من  1يوليو
 2011من قبل جميع دوائر مراكز التوظيف وإدارات
املساعدات االجتامعية -قسم املساعدات يف Saarbrücken
 ,تَ نح هذه البطاقات خصومات للعديد من سكان
 Saarbrückenيف املرافق الثقافية والرتفيهية  ،مبا يف ذلك
املرسح والسينام واألوركسرتا واملرافق الرياضية ووسائل النقل
العام (  ) ÖPNVوغريها من املرافق .عدا ذالك ,تقدم
مؤسسة الرتاث الثقايف ملقاطعة السارالند الدخول املجاين إىل
متاحفها ,وكذالك تحصل عىل خصومات من رابطة االتحاد
اإلقليمي يف كلية املجتمع Volkshochschule
ملعرفة املزيد عن مزايا هذه البطاقه واستخداماتها وجهه
التقديم يُرجى الرجوع اىل هذا املنشور.
يرسين استفادتكم من هذه العروض التي تقدمها لكم بطاقه
الضامن االجتامعي ملدينة ساربروكن

Uwe Conradt

عمدة عاصمة الوالية ,

Saarbrücken

• للذين يتلقون اعانة البطالة من الدرجة الثانية
• للذين يتلقون اعانة من الضامن االجتامعي
• للذين يتلقون اعانة وفقاً لقانون طالب اللجوء السيايس

مد صالحية بطاقة الضامن االجتامعي؟
تعد هذه البطاقة ترخيصاً للحصول الخصومات حسب ما هو ُمبني لديكم يف
هذا املنشور ،وتتعلق مد صالحية هذه البطاقة باملدة الزمنية املحددة الستخدامها
وهي
ملدة عام واحد كحد ا وبعد انقضاء الفرتة الزمنية املحددة لها يجب تقديم
طلب جديد

أين يتم الحصول

بطاقة الضامن االجتامعي؟

للحصول هذه البطاقة البد ان تقدم طلباً للجهات املختصه باالعانه وهي كالتايل:
• من الجهة املختصة لتقديم اعانة البطالة من الدرجة الثانية
• للمستحقني اآلخرين ,ميكن ان تطلب من مكتب الرعاية االجتامعية التابع
لالتحاد اإلقليمي العنوان  Europaallee 11 -عند Eurobahnhof

ال ميكن
طلبها من
عاصمة الوالية,
ساربروكن!

عند استخدامك لبطاقة الضامن االجتامعي السارية املفعول يجب عليك ابراز بطاقة
التعريف الخاصة بك لتفعيل بطاقة الضامن االجتامعي ولتتمكن من خاللها الحصول
عيل املميزات التالية:

عروض شتى تقدمها لك مدينة ساربروكن عاصمة مقاطعة السارالند
تخفيضات عىل أسعار تذاكر القطارات (الساربان)

عند إستخدام بطاقة األضامن األجتامعي مع بطاقة „“saarVV-Card
وهي بطاقة تخفيض سنوية ,يصبح سعر البطاقة بعد التخفيض  5يورو بدال من
السعر األسايس وهو  14يورو وعالوة عىل ذالك عند إستخدامهام معا تقوم بتوفري
 0,30سنتا عند رشاء تذكرة باتجاه واحد داخل املدينة

عند استخدامك لبطاقة الضامن اإلجتامعي لرشاء تذكرة شهرية للمواصالت
سوف يصبح سعر التذكرة 43,40يورو بدال من السعر املعتاد حيث يكون65,10
ُيورو ,كام متنح تذكرة وال مينح بدل نقدي يف حال رشح الحالة املتقدم ملكتب الشؤون
اإلجتامعي أو مكتب العمل
بالتنسيق مع رشكة املواصالت Saarbahn GmbH
وللمزيد من املعلومات ميكنكم الحصول عليها من قبل املوظف املختص يف مكتب
اإلعانة لديكم

املكتبة العامة

• يتم االعفاء من دفع الرسوم السنوية والتي تبلغ تكلفتها  18يورو

يف دور السينام

تخفيضات تذكرة الدخول حيث تصبح االسعار كالتايل:
• للطالب وتالميذ املدارس  4,50يورو بدال من  6,30يورو
• للبالغني  4,50يورو بدال من  6,80يورو

يف حديقة حيوان ساربروكن

خصم عىل تذاكر اليوم الكامل
• دخول مجاين لألطفال حتى عمر  5سنوات
• األطفال  /املراهقني 17 - 5 .سنة  2.50يورو (بدالً من  5.00يورو)
(األطفال اعتبارا ً من سن الخامسه ,ميكن الحصول عىل الخصم مبوجب البطاقة
االجتامعية الخاصة باالبوين إذا مل يكن لديه بطاقة خاصه بهم)

يف مدارس تعلم املوسيقي يف ساربروكن

• تصل الخصومات  50 %عيل سعر الحصة

يقدمها Regionalverbandes

عروض
يف Volkshochschule

• تخفيض رسوم الدورات او رسوم املشرتكني

ويف متحف السار التاريخي عند القلعة
• خصم

تخفيضات أسعار تذاكر الدخول للمسابح املكشوفة واملسابح ذات
األسقف _املغلقة:

• األطفال إىل حد سن  6السادسة من العمر لديهم إعفاء من دفع الرسوم
• األطفال إىل حد سن  12يصبح سعر تذكرة الدخول 0,80يورو ً
بدال من 1,60يورو
• الشباب إىل حد سن  17يصبح سعر تذكرة الدخول  1,10يورو ً
بدال من 2,20يورو
• البالغون يصبح سعر تذكرة الدخول  2,10يورو ً
بدال من  4,20يورو

معرض املدينة  Stadtgalerieيف
تخفيضات

St. Johanner Markt

النادي الريايض  Rapid Sportstudiooيف

Deutschherrenpfad 6-12

• الخصم اليومي (وذلك بعد االتفاق ان يكون ثالث ساعات وقت الظهرية) وبذلك
يكون سعر التكلفة  € 12يف الشهر الواحد
• خصم عند ابرام عقد ستة اشهر فيصبح بذلك تكلفة الشهر الواحد  € 25,00بدال من
التكلفة السابقة € 47,00

رشكة  Schnickschnack GmbHيف
 Lessingstr. 61-63مبدينة ساربروكن

من ذلك استئجار االرضية)
• تقدم  20 %خصم جملة املشرتوات(
• كام تقدم عرضا خاصا توصيل البضائع ذات الحجم الثقيل مثل االثاث

مرسح  Überzwergيف
Erich-Kästner-Platz 1, 66119 Saarbrücken

تذكرة الدخول بسعر  3يورو لجميع عروض Überzwerg

• يقدم تخفيضا
ِ
ولجميع الفئات العمرية و
من ذلك العروض التي ت ُقدم من قبل الزوار ضمن
سلسلة  Überzwergاالضافية .كام ميكنكم الحجز عن طريق الهاتف.

Historischen Museum Saar

تذكرة الدخول

مزودون آخرون
دخول مجاين إىل متاحف مؤسسة:

باإلضافة إىل ذلك  ،ينطبق الدخول املجاين:

الرتاث الثقايف سارالند
• متحف سارالند  -املعرض الحديث SB ،
• متحف سارالند  -املجموعة القدمية ومتحف ما قبل التاريخ
 والتاريخ املبكر Schlossplatz SB ،• متحف الصحف األملانية يف Wadgassen
• فيال رومانية يف Nennig

Martin-Luther-Str. 12, 66111 Saarbrücken

مكتب ،كرة القدم -
SV Saar 05

• يصل سعر تذكرة الوقوف  2,50يورو

الردايو األملاين قاعة األوركسرتا ساربروكني

بطاقات االوكسرتا املجانيه ( بطاقه واحده لكل بطاقه أجتامعيهز سوزبال} لكل
حفالت االوكسرتى املقامه يف ساربروكن من نافذة التذاكر للحفله أو ثالثة أيام قبل
الحفله (العنوان أس أر شوب يف موسيق هاوس تنب)
DRP-Shop im Musikhaus Knopp

Futterstr 4 ,66111 Saarbrücken

رقم الهاتفTelefon:0681/9880889 :

املرسح الحكومي للسارلند يف ساربروكن

 %50تخفيض للمناسبات الخاصه قي املرسح الحكومي للسارلند
( العنوان شيلر بلتز )1
Schillerplatz 1, 66111 Saarbrücken

محطة ألنت فوير يف  66111ساربروكن

Am Landwehrplatz, 66111 Saarbrücken

يف الجزء الرابع (أيزن بان شرتاسه  22ويف ساربروكن )66111
Eisenbahnstr 22, 66111 Saarbrücken

وحفالت السيمفونيه أوكسرتا ألكوسرتا الدوله يف قاعة املؤمترات
Hafenstr 12 ,66111 Saarbrücken

 12يف ساربروكن 66111

مرسح ,im Viertel Studiotheater

Landwehrplatz 2, 66111 Saarbrücken

• يقدم خصام عيل تذكرة الدخول املخقضة يصل  50 %او مجانا حسب نوعية
العرض (لالستفسار عند املكان)

سينام

Achteinhalb, Nauwieser Str. 19, 66111 Saarbrücken

• حيث تكون تذاكر الدخول مخفضة او مجانا حسب نوعية العرض او حسب توفر
التذاكر (لالستفسار عند املكان)

العنوان هافن شرتاسه
من نافذة التذاكراملسائيه أعتبارا من  15دقيقه قبل بدء األداء,
طاملا مازال هناك أماكن متاحه  .سعر التذاكر األخريه
 9يورو ( يف مقاعد الحلقه الثانيه .يف قاعة األجتامعات يف مقاعد الصفوف الخلفيه )

دائرة الكنيسة الربوتستنتية

Ludwigskirche

العنوان Am Ludwigsplatz 11,66117 Saarbrücken

ميكن الحصول عىل تذكرة للدخول للحفلة من شباك التذاكر حتى يف يوم الحفلة نفسه
يستمر بيع التذاكر حتى  15دقيقة قبل بدأ الحفلة ,وذالك اذا تواجد أماكن فارغة
السعر  2يورو للبطاقة الواحدة التي يحمل صاحبها بطاقة اجتامعية
لإلستفسار يرجى التواصل عىل الرقم 068152524

الخصومات قابلة للتغري!

