مكتب تأمين سبل العيش والتكامل االجتماعي -
مكتب الرعاية االجتماعية

)ممر نورنبیرغ(
نورنبیرغ باس
تختفض من مبلغ آثناء مشارکتک في
التعلیم والثقافة والترفیه والریاضة
السفر أرخص بالحافلة والقطار في
نورنبیرغ وفورت

ما هو أرخص مع ممر نورنبیرغ (نورنبیرغ باس) ؟
یمكنك العثور على نظرة عامة على اإلنترنت www.nuernberg-pass.de :

العدید من األشیاء أرخص مع ممر نورنبیرغ (نورنبیرغ باس) ،على سبیل:
المثال
• لتعلم لغة أجنبیة
• ذهاب إلى حدیقة الحیوانات
• شارک فی وجبات غداء لكبار السن
• ذهاب للمتحف
• مع الحافالت والقطارات في نورنبیرغ وفورث

تذكرة 31 Solo

لشخص واحد للحفالت و القطارات
)المناطق ، ( 200 + 100
التعریفة منطقة  Aفي نورنبرغ
وفورث) .یمكن لشخص واحد
تستعمل التذكرة .یحتاج هذا الشخص
إلى تصریح نورنبرغ ساري المفعول
 ، ،والذي یجب إظهاره أثناء الفحص .باإلضافة إلى ذلك
یجب إبراز بطاقة الهویة أثناء التفتیش .یمكنك شراء التذكرة من
هنا :من أي ماكینة لبیع التذاكر في منطقتك ،في محطة القطار
الرئیسیة آو فی مرکز عمالء .VAG

من یحصل على ممر نورنبیرغ (نورنبیرغ باس) ؟
نورنبرغ باس هو عرض لألطفال والبالغین وكبار السن
من نورنبرغ .یجب أن تعیش في نورنبرغ وتتلقى الدعم .یمكن
أن یأتي الدعم من المكاتب التالیة:
• من مركز التوظیف (إعانة بطالة ( ) 2جوب سنتر(
• من مكتب الرعایة االجتماعیة (تأمین أساسي  ،مساعدة في تكالیف
المعیشة  ،إعانة إسكان  ،إعانات لطالبي اللجوء(
• من مزایا األسرة (تكلفة اإلضافیة للطفل(
• من مكتب رعایة الشباب (دعم رسوم روضة األطفال(
• عبر مقاطعة فرانكونیا الوسطى (تأمین أساسي  ،دعم للمعیشة  ،مبلغ نقدي(

كیف أتقدم بطلب للحصول على ممر نورنبیرغ (نورنبیرغ باس) ؟
یرجى إخبارنا كتابیًا بهویتك  ،ومكان إقامتك  ،وبأنك ترغب في التقدم
للحصول على ممر نورنبیرغ (نورنبیرغ باس(.
تحتاج دائمًا إلى نسخة من بطاقة الهویة أو جواز السفر
و إشعار من أحد المكاتب المذكورة أعاله.
اكتب إلینا باستخدام نموذج االتصال عبر اإلنترنت الموجود على
الموقع اإللكتروني لمكتب الرعایة االجتماعیة في
) .( www.nürnberg-pass.nuernberg.deنورنبیرغ هنا
وقم بتحمیل النسخ كملفات .pdf
هناك أیضًا هذه االحتماالت:
• ترسل إلینا كل شيء بالبرید.
• ترمي كل شيء في صندوق بریدنا.
لدینا موقعان مسؤوالن عن ممر نورنبرغ (نورنبیرغ باس) .الرمز البریدي مهم
و هو رمزک البریدی

و هو رمزک البریدی

90441, 90451, 90461, 90471,
90480, 90453, 90469, 90473,
90455, 90475, 90459,
?90478

90402, 90411, 90425, 90431,
90443, 90482, 90491, 90403,
90419, 90427, 90439, 90449,
?90489, 90408, 90429, 90409

ثم یکون مرکز خدمة التعلیم والشرکاء
هو المسئول عنك عنوانک هو مرکز
خدمة التعلیم و الشرکاء

ثم یکون مرکز خدمة التعلیم والشرکاء
فی وسط المدینة هو مسئول عنک
عنوانک هو مرکز خدمة التعلیم و
الشرکاء فی وسط المدین

Langwasser
Reinerzer Straße 12
90473 Nürnberg

Frauentorgraben 17
90443 Nürnberg

هل لديک آسئلة آو ترغب في تحديد موعد،آتصل
بنا ،رقم الهاتف الخاص بنا هو :

09 11 / 2 31 43 47.

نشرة إعالنية بلغة واضحة.
الناشر :مدينة نوربيبرغ.
مكتب تأمين سبل العيش والتكامل االجتماعي 90443 Nüremberg, Dietzstraße 4 -
مكتب الرعاية االجتماعية ،
الطباعةnoris inklusion gGmbH 90427 Nüremberg : .
التصميم  /الرسومات S. Stumpf Kommunikation & Design 91207 Lauf :

