
  
  

 مدينة باكنانغ
 مصلحة األسرة والشباب والتعليم

Stiftshof 15 
 71522 Backnang 

 مساعدات بموجب

 جواز األسرة والثقافة

 إرشادات للمنح

 07191 894-248 رقم الهاتف:
 07191 894-150 الفاكس:

familieundbildung@backnang.de 

backnang.de/familien-und-kulturpass 
 ولألفرادتسهيالت لألسرة 

 ذوي الدخل المنخفض



  
 

 األسرة % بواسطة جواز 50يمكن االستفادة من تخفيضات بمقدار  ما هو جواز األسرة والثقافة؟
 التالية: والثقافة للمناسبات واالشتراكات

 
 (FKPيساعد جواز األسرة والثقافة الخاص بمدينة باكنانغ )

 األسر واألفراد ذوي الدخل المنخفض
 معرض المدينة مناسبات مبنى بلدية باكنانغ و المشاركة في الحياة االجتماعية والثقافية.على 

 
 االشتراكات في مسبح الرياضة واألسرة في مورببيدار من يحصل على هذا الجواز؟

 يحصل على الجواز األشخاص الذين يسكنون في مدينة باكنانغ باكنانغ فونه مار
 سقفًا معينًا. أعضاء أسرتهموالذين ال يتجاوز دخل جميع 

 سنوات. 7ويحصل على هذا الجواز كل فرد من أفراد األسرة بلغ 
 اشتراكات فردية في المسبح المفتوح لألطفال والبالغين و

 األسر
 دورات تعليم السباحة في مسابح باكنانغ

 بالنسبة لألشخاص المستحقين؟ ما فائدة جواز األسرة والثقافة
 

على العديد من التخفيضات  جواز األسرة والثقافة الخاص بمدينة باكنانغ يحتوي
 الحياة في مدينة باكنانغ. تسهل على األسر واألفراد المستحقين من شأنها أن التي

 
 
 

 لالشتراكات والرسوم التالية: % 50وكذلك تخفيضات بنسبة 
 

 اشتراك عضوية في العديد من النوادي الرياضية
 الموسيقيةوالنوادي 

 اشتراكات الوالدين في كل مؤسسات الرعاية اليومية لألطفال،
 وخدمات الرعاية قبل الظهر في المدارس االبتدائية

 ومراكز رعاية األطفال بعد المدرسة

 ما هي مدة سريان الجواز؟

مرة  ويمكن أن يمدد دائًما .دوًما لمدة سنةيسري جواز األسرة والثقافة مبدئيًا 
 توفرت الشروط لذلك. لسنة أخرى، إذا أخرى بعد انقضاء السنة

 
 
 

 الرسوم السنوية في مكتبة المدينة
 دورة مدرسة موسيقى الشباب/فن الشباب

 لكل شخص يورو 300دورات المدرسة الشعبية في باكنانغ حتى 
 

 أين أحصل على معلومات دقيقة؟

 األسرة والشبابتحصلون على المزيد من المعلومات في مصلحة 
 شتوبرت والتكوين لمدينة باكنانغ من السيدة كريستينة

أو في الموقع اإللكتروني  07191 894-248على الرقم 
www.backnang.de. 

 المستفيدون من حزمة التكوين والمشاركة
 مستثنون من هذه التسهيالت.



  
  

 طلب إصدار جواز

 األسرة والثقافة الخاص بمدينة باكنانغ

 معلومات عن مقدم الطلب:

 :*االسم

 :*العنوان

 :*تاريخ الوالدة

 :*الحالة العائلية

 جواز األسرة والثقافة رقم:

 بيانات بخصوص بقية أفراد األسرة:

 جواز األسرة والثقافة رقم: الحالة العائلية*: تاريخ الوالدة*: :*االسم

 * بيانات بخصوص الدخل:

 يبلغ دخلي الشهري اإلجمالي أو دخل أسرتي:

 يرجى وضع عالمة في الخانة المناسبة واإلشارة إلى مقدار الدخل:

يور
 و

المساعدات التي يقدمها مركز 
 العمل:

 :Iإعانة البطالة 

 يورو

 يورو

 يورو

 يورو

 يورو

 يورو

 اإلعانة األساسية:

 إعانة اإلسكان:

 يورو

 يورو

 اإلعانة المالية للوالدين و/أو عالوة األطفال: يورو

 )سلفة( نفقة المعيشة:

 المعاش )المهني(، التقاعد:

 الوظيفة:

 دخل آخر:

 يرجى ذكر نوع الدخل:

يرجى  حول الدخل )مثل شواهد الدخل، ورسائل مركز العمل، إلى غير ذلك(. : إلصدار جواز األسرة أو الثقافة يرجى اإلدالء بوثيقة ثبوتيةتنبيه
 صورة للبطاقة لكل شخص، وكذلك سياسة الخصوصية الموقعة. إرفاق

 
 



  
  

 األطفال يعيشون في منزلي.وأن  أأكد اكتمال وحصة البيانات التي أدليت بها.
 البطاقة من مدينة باكنانغ.لم انتفت شروط إصدارها أو إذا انتقل أصحاب  أعلم أن البطاقة تفقد سريانها وينبغي إرجاعها، إذا

 
 

 التوقيع: التاريخ:

 فينبغي على كل األشخاص الحاضنين التوقيع. بالنسبة لألطفال القصر،و على كافة األشخاص البالغين توقيع هذا الطلب. تنبيه:
 



  
 

 البياناتإعالن الموافقة بموجب قانون حماية 

ومعلومات بخصوص جمع البيانات بموجب النظام األوروبي العام 
 لحماية البيانات

 لطلب إصدار جواز األسرة

 والثقافة الخاص بمدينة باكنانغ

 مدينة باكنانغ إدارة المدينة:

 من النظام األوروبي العام لحماية البيانات: 4من المادة  7المسؤول بموجب رقم 
 Am Rathaus 1, 71522 Backnangفريدريش،  العمدة ماكسيمليام

 stadt@backnang.de، البريد اإللكتروني: 0-894 07191  رقم الهاتف:
 Im Biegel 13, 71522 Backnangالعمدة األول زيغفريد يانوشة،  الممثل:

 stadt@backnang.de، البريد اإللكتروني: 0-894 07191  رقم الهاتف:

 datenschutz@backnang.de: البياناتالمفوض الحكومي بحفظ 

 الهدف من معالجة البيانات، السند القانوني:
 وتتم بهدف  من النظام األوروبي العام لحماية البيانات. 6من المادة  1تتم معالجة البيانات على أساس الحرف أ من الفقرة 

 كذلك. استصدار جواز األسرة والثقافة الخاص بمدينة باكنانغ، وألهداف إحصائية

 مدة الحفظ المحددة:

 الجواز التي تبلغ سنة. لتحقيق الهدف المذكور ويتم حفظها على األقل طيلة مدة سنوات سريانعلى الفور يتم تسجيل البيانات 
 بعد سنة واحدة من تاريخ الصالحية كحد أقصى. ويتم حذف البيانات التي تم تسجيلها، ما لم تطلب تمديد المدة، 
 

 فئات مستلمي البيانات )الجهات التي يُكشف لها عن البيانات:. المستلم أو
 يتم الكشف عن بياناتكم الشخصية لمصلحة األسرة والشباب والتكوين فقط:

 حقوق األشخاص المعنيين:
 العام لحماية البيانات(،من النظام األوروبي  15البيانات الشخصية )المادة طلب من إدارة المدينة معلومات حول معالجة ييحق لك كشخص معني أن 

من النظام األوروبي العام لحماية  17)المادة  من النظام األوروبي العام لحماية البيانات(، وحذف البينات 16وإصالح البيانات الخاطئة )المادة 
يمكنك أن تطلب الحصول على  القانونية لذلك.توفرت الشروط  من النظام األوروبي العام لحماية البيانات(، إذا 18البيانات(، وتقييد المعالجة )المادة 

من  21يمكنك أن تقوم بالطعن بموجب الفقرة  من النظام األوروبي العام لحماية البيانات أو إرسالها. 20البيانات الشخصية المتوفرة بموجب المادة 
 بغض النظر عن وسائل الطعن األخرى يمكنك في أي وقت.على معالجة بياناتك  يمكنك إلغاء الموافقة النظام األوروبي العام لحماية البيانات.

 70025ارت غ، شتوت32 29 10التظلم لدى المكلف بحماية البيانات وحرية اإلعالم، صندوق البريد 
poststelle@lfdi.bwl.de beschweren. 

 االلتزام، توفير البيانات، نتائج الرفض:

فلن يتم التحقق من طلبك ولن يتم استصدار جواز األسرة والثقافة الخاص لم تكن موافقًا على ذلك،  إنو أنت غير ملزم بتوفير البيانات الشخصية.
 باكنانغ. بمدينة

 
 

 لن يتم نقل بياناتك الشخصية إلى طرف ثالث. نقل البيانات إلى طرف ثالث:

 على معالجة البيانات الشخصية: السماح /الموافقة
 الشخصية المتوفرة للسبب المذكور أعاله.ال أوافق على معالجة البيانات 

 موافقتي. أمنح 
 

 التوقيع: التاريخ:


