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 معـلومات عن دفـتـر العـائـله فـي مديـنة  د يتسينجن                    
 

وضعت من قبل الدكتور: فولفقانق قير، جمعية اللجوء ديتسينجن، بالتعاون مع أندرياس تسيمرمان ، رئيس مكتب األمن والشؤون االجتماعية 
 *(23.10.2017 وكبار السن في المدينة، وفقا للمبادئ التوجيهية لمدينة ديتسينجن  لـدفـتـر العـائـله  بتاريخ 

 – 1.12.2017ساري  من  -                                               

 
 من يحق  له الحصول على دفتر العائلة من  ديتسينجن؟

 
أو فوائد المساعدة المستمرة من أجل  (WoGGيحق للمقيمين في مدينة ديتسينجن الذين يحصلون على إعانة بموجب قانون إعانات السكن ))• 

 SGBللقانون االجتماعي )   (  أو الكتاب الثاني عشرSGB IIاألمن األساسي بموجب قانون الضمان االجتماعي الكتاب الثاني ) كسب الرزق أو

XII) 

 

(، إذا لم يتم  رفضهم النهائي لطلب لجوئهم  AsylbLGيحق أيضا لألشخاص الذين يحصلون على استحقاقات بموجب قانون  طالبي اللجوء )• 
 درة البلد.ووجب عليهم مغا

 

 عاما، إذا كان جميع أفراد األسرة يقيمون في ديتسينجن. 18العائالت التي لديها أطفال معوقين حتى سن • 

 

 طالبي اللجوء ذوي األطفال المعوقين.• 

 

 العائله؟ تحصل على دفتـر وكيف أين
 

ديتسينجن وهيمرديـنغـين وهيرشالندن وشوكـينجـن خالل  تحصل على دفتر العائله من مكتب المواطنين في البلديه بعد تقديم طلب للمكتب في
 ساعات العمل.

 

 ما هي الوثائق التي يجب تقديمها للحصول على دفتـرالعائله؟
 
  إشعار بدل السكن أو إخطار من مركز العمل أو إدارة األراضي أو إدارة الشؤون االجتماعية أو بطاقة اإلعاقة للطفل• 
 سنوات من العمر. 6صورة واحدة لكل شخص من • 
 

 ما هي الفوائد التي يجلبها دفتـر العائلة؟
 
 ٪ للنشاطات التاليه:50تخفيض بنسبة • 
 
 حمام السباحة الداخلي -
 
 النشاطات الترفيهيه )طلبات إلى إدارة الشؤون االجتماعية( -
 
 مدرسة الموسيقى )التطبيقات في مدرسة الموسيقى الشباب( -

 

 )الطلبات المقدمة إلى إدارة الشؤون االجتماعية( 49غرونينجرستر. ملعب غولف مصغر في  -
 

 كلية المجتمع )الطلبات إلى قسم الشؤون االجتماعية( -
 
 إشتراكات النادي و الجمعيات في  ديتسينجن والمناطق التابعه لها )تطبيقات إلدارة الشؤون االجتماعية( -
 
 مكتب الثقافي في المدينة،المسرح والحفالت الموسيقية التي ينظمها ال -
 
 المكتبات في ديتسينجن واألحياء التابعه لها. -
 
 ٪ للنشاطات التاليه: 30 تخفيض بنسبة• 
 
 مراكز رعاية األطفال. -
 

 
 

 

 
 23.10.2017*( بقرار من اللجنة المالية والثقافية واالجتماعية للمجلس البلدي بتاريخ 


