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بيان توضيحي
حول تغيير اإلجراءات المتبعة بخصوص التخفيضات التكافلية على بطاقات االشتراك الستخدام وسائل
النقل لمؤسسة النقل العام لمدينة هامبورغ HVV
(المعروفة سابقا ً باسم البطاقة التكافلية لمدينة هامبورغ)
والتي تدخل حيز التنفيذ بتاريخ  1أبريل 2021
اعتبارا ً من تاريخ  1أبريل  2021س تقوم المؤسسة االجتماعية بالتعاون مع مؤسسة النقل العام لمدينة هامبورغ )(HVV
بتمكين جميع مستخدمي البطاقات التكافلية في مدينة هامبورغ  Sozialkarteمن الحصول عل تسهيالت للحصول على
التخفيضات التكافلية على بطاقات االشتراك الستخدام وسائل النقل لمؤسسة النقل العام لمدينة هامبورغ ) (HVVالمعروفة
مسبقا ً باسم البطاقة التكافلية لمدينة هامبورغ .Sozialkarte
بنا ًء على ذلك أصبح بمقدوركم اعتبارا ً من  1أبريل  2021طلب بطاقة اال شتراك من نقاط الخدمة التابعة لمؤسسة النقل
العام لمدينة هامبورغ ) (HVVبعد تقديم استمارة الطلب المخصص لذلك وإبراز إثبات الشخصية .تستثنى من ذلك بطافة
االشتراك األسبوعي وبطاقة الطالب  .Semester Ticketستتوفر هذه االستمارة عند الجهات التي تقدم المعونات وهي
مؤسسات التأمين األساسي والتكافل االجتماعي في كل حي أو مكاتب العمل  .Jobcenter team.arbeit.hamburgولن
يكون من الضروري بعد ذلك الحضور بشكل شخصي إلى الجهات التي تقدم المعونات من أجل الحصول على التخفيضا ت
التكافلية على بطاقات االشتراك التابعة لـ ).(HVV
ما عليكم غير مأل االستمارة بشكل كامل وتوقيعها وتقديمها في أحد نقاط الخدمة التابعة لمؤسسة النقل العام لمدينة هامبورغ
) (HVVعند شراء بطاقات الركوب وسيقوم العاملون في نقاط الخدمة بالتأكد من هويتكم بعد إبراز إ ثبات الشخصية وتوثيق
ذلك على استمارة الطلب .بعد ذلك ستحصلون على بطاقة االشتراك الشهري أو السنوي كما كان الوضع من قبل.
عند تقديم طلب الحصول على  ProfiTicketيجب تقديم االستمارة بعد ملئها بشكل كامل إلى رب العمل أو إرسالها مباشرة ً إلى
شركة قطارات هامبورغ على العنوان:

S-Bahn Hamburg GmbH
Großkundenbetreuung
Hammerbrookstraße 44
20097 Hamburg
لن يتوجب عليكم بعد هذا التاريخ حمل بطاقة التكافل االجتماعي معكم وإبرازها عند التفتيش عند استخدام الحافالت و الترام .
بالمختصر :ماذا يعني هذا التغيير بالنسبة لكم؟
سيكون بإمكانكم اعتباراً من تاريخ  1أبريل  2021الحصول على التخفيضات التكافلية على بطاقات االشتراك التابعة لـ
) (HVVبواسطة تقديم االستمارة وإبراز إثبات الشخصية عند أحد نقاط الخدمة التابعة لـ ) (HVVبشكل مباشر .عالوة ً على
ذلك لن يتوجب عليكم بعد هذا التاريخ إبراز بطاقة التكافل االجتماعي عند التفتيش.
ماذا سيحل ببطاقة التكافل االجتماعي الحالية التي تملكونها؟
ًتها ولن يتوجب عليكم القيام بأي شيء .ليس من
تحتفظ جميع بطاقات التكافل التي ت ًم إصدارها من قبل بص الح ي
الضرور ي
استبدال البطاقة القديمة بالبطاقة الجديدة!
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من هو المخ ًول بالحصول على هذه المعونة؟
يمكنكم الحصول على التخف يضات التكافلية أنتم وجميع أفراد عائلتكم إذا كنتم تتلقون معونة المعيشة األساسية من أحد الجهات
التالية:





معونة العاطلين عن العمل حسب المجلد الثاني لقانون العمل ( SGB IIمعونة العاطلين عن العمل  2أو معونة
التكافل االجتماعي)
القسم الثالث من المجلد السابع لقانون العمل SGB XII
القسم الرابع من المجلد السابع لقانون العمل SGB XII
المعونة الخ اصة بالمتقدمين بطلب اللجوء )(AsylbLG

وإذا كنتم تسكنون في مدينة هامبورغ.
هل يحق ألفراد العائلة أيضا ً الحصول على البطاقة التكافلية؟
يحصل جميع أفراد العائلة التي تتلقى المعونة بما في ذلك الشريك/ة الزوجي/ة واألبناء والبنات على التخفيضات التكافلية
طالما أنهم يعيشون في نفس المنزل ويحصلون بموجب ذلك على تخفيض بقيمة  22,60يورو على بطاقة االشتراك التابع ة
لـ ).(HVV
يحصل أيضا ً الشريك (أو الشريكة) الزوجي أو خارج نطاق الزوجية على بطاقة االشتراك المخ ًفضة طالما أن
الشراك ة مسجلة بحسب المجلد الثاني من القانون االجتماعي  SGB IIتحت ما يس ًمى بـ Einstehensgemeinschaft
أو بحسب
المجلد السابع من القانون االجتماعي  SGB XIIتخت ما يس ًمى بـ .Einsatzgemeinschaft
ماهي التخفيضات التي تحصلون عليها؟
في الوقت الحالي تبلغ قيمة التخفيض  22,60يورو (اعتبارا ً من تاريخ  1يناير  )2021على بطاقات االشتراك التابعة لـ
).(HVV
أين يمكنكم الحصول على استمارة الطلب؟
تحصلون على الطلب من الجهة التي تقدم المعونات ،أي مكتب العمل  Jobcenter team.arbeit.hamburgأو إدارة
الحي  .Bezirksamtالرجاء أخذ التعليمات المتعلقة بوباء كورونا بعين االعتبار.

يمكن الحصول على المزيد من المعلومات في االنترنت على الصفحةwww.hamburg.de/sozialkarte :
مع أطيب التمنيات
المؤسسة االجتماعية

