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برگه آگایهدیه
تغیی رویۀ تخفیف اجتمایع برای بلیطهای زمانبندی شده «شبکه حمل و نقل عمویم
ر
هامبورگ» ()HVV
اجتمایع سابق شهر هامبورگ)
(کارت
ِ
از تاری خ  ۱آوریل ۲۰۲۱
ی
اداره خدمات اجتمایع در هماهنگ با شبکه حمل و نقل عمویم هامبورگ ( ،)HVVاعطای تخفیف اجتمایع برای بلیطهای
زمانبندیشده ( )HVVرا برای همه کاربران کارتهای کمک اجتمایع هامبورگ  -کارت اجتمایع سابق -از تاری خ  ۱آوریل
 ۲۰۲۱ساده خواهد کرد.
به این ترتیب شما یمتوانید از تاری خ  ۱آوریل  ۲۰۲۱با ارائه فرم درخواست و کارت اثبات هویت ،بلیطهای زمانبندی شده
ی
ی
ن
خدمات  HVVسفارش دهید .در این ن
مستثن
بی بلیطهای هفتگ و بلیطهای تریم (نیمسال تحصییل)
خود را در شعبههای
ی
چات در شعبههای اجرا کننده خدمات اجتمایع در دستس عموم قرار خواهد گرفت .اینها عبارتند از
هستند .این فرم ی
ن
دفاتر تخصیص تأمینات پایه و خدمات اجتمایع در ناحیههای مختلف و نت اداره های مرکز کار
قبیل انفرادی در زمینه اعطای تخفیف اجتمایع برای بلیطهای زمانبندی شده
 .team.arbeit.hamburgصحبتهای ِ
ن
 HVVدر شعبههای ارائهدهنده خدمات اجتمایع شما منتف است.
شما فقط و فقط فرم درخواست را به طور کامل پر و امضا یمکنید و در هنگام خریداری بلیط به شعبههای  HVVتحویل
ی
چات تأیید
خدمات  HVVهویت شما را بر اساس یک مدرک
یمدهید .کارکنان دفاتر
شناسات برریس کرده و آن را بر روی فرم ی
ی
ی
یمکنند .پس از آن شما مانند قبل به طور منظم بلیط ماهانه یا بلیط اشتاک خود را دریافت یمکنید.
در صورت درخواست «بلیط با مزایا» ( )ProfiTicketباید فرم متفاوت آن را به کارفرمای خود و یا مستقیما به اداره
قطارهای رسی ع هامبورگ ( )S-Bahn Hamburgارسال کنید:
S-Bahn Hamburg GmbH
Großkundenbetreuung
Hammerbrookstraße 44
20097 Hamburg

در آینده دیگر مجبور نخواهید بود که در اتوبوسها و قطارها کارت اجتمایع را به همراه داشته باشید و در هنگام چک
بلیط آن را نشان دهید.
معنای دارد؟
در یک کالم :این برای شما چه
ی

شما یمتوانید از تاری خ  ۱آوریل  ۲۰۲۱تخفیف اجتمایع برای بلیطهای زمانبندی شده  HVVرا با ارائه فرم درخواست و با
ً
نشان دادن یک مدرک هویت ،مستقیما در شعبههای ارائه خدمات  HVVدریافت کنید .عالوه بر آن ،در آینده نیازی به
نشان دادن کارت خدمات اجتمایع در هنگام ی
کنتل بلیط نخواهد بود.
ی
معتی فعیل شما یمافتد؟
چه اتفاق برای کارت اجتمایع
رِ
ی
باق یممانند .شما مجبور به هیچ کاری نیستید .تعویض کارت الزم نیست!
معتت
تمام کارت های اجتمایع صادرشده تا کنون ر
چه کیس واجد رشایط است؟
ی
ن
تأمی اجتمایع پایه را بر
صورت که شما کمک های
شما و اعضای خانواده شما مستحق دریافت این تخفیف هستید ،در
اساس
• ( SGB IIپول رتکاری  IIیا پول سوسیال)،
• فصل ( SGB XII .3دستورالعمل قانون اجتمایع )XII
• فصل  -SGB XII .4دستورالعمل قانون اجتمایع ( XIIتأمینات پایه به خاطر کهولت و کاهش اشتغال به دلیل از کار
ی
افتادگ) یا
ن
تأمی نفقه پناهجویان
• قانون
دریافت یمکنید و در هامبورگ سکونت دارید.
آیا بستگان ر ز
نی کارت اجتمایع دریافت یمکنند؟
ی
ی
تمام اعضای یک خانواده نیازمند ،ن
صورت که در یک خانوار زندگ یمکنند ،یمتوانند از این
یعن همرس و کودکان ،در
تخفیف اجتمایع برخوردار شوند و به این ترتیب بلیط زمانبندی شده را در حال ن
حاض با  ۲۲،۶۰یورو زیر قیمت از HVV
دریافت کنند.
ی
همرسان و ررسکای ن
ی
زندگ مشار ی
همزیسن
کن یا
مدت که در چارچوب تعریف ( SGB IIدستورالعمل قانون اجتمایع  )XIIشامل
ِ
ررسیط ( )Einsatzgemeinschaftبر اساس  SGB VIIیم شوند ،ن
نت یمتوانند بلیطهای با تخفیف را دریافت کنند.
چه تخفیف و امتیازی دریافت یمکنید؟
ن
در حال ن
تخفیف به مبلغ ۲۲،۶۰یورو (رس از تاری خ  ۱ژانویه  )۲۰۲۱برای بلیطهای زمانبندی شده HVV
حاض شما
دریافت یمکنید.
فرم درخواست را از کجا دریافت یمکنید؟
ن
فرم درخواست را شما در شعبههای اجرا کننده خدمات اجتمایع ،یعن در مرکز کار  team.arbeit.hamburgیا اداره
ناحیه شهر دریافت یم کنید .لطفا همزمان به مقرره های بهروز شده مربوط به کرونا توجه کنید!
ی
بیشت را از سایت زیر ن
نت دریافت یم کنید:
اطالعات
https://www.hamburg.de/sozialkarte/

با ی
احتامات دوستانه
اداره خدمات اجتمایع

