
  

  
 

   

   

  
  

  
  

 
 
 
 

  
  
  

   

   
    

 
 

1 الصفحة 

 معلومات حول طلب الحصول 

ARABISCH 

 Mobilpass على بطاقة
 مدينة فيينا

هيئة الشؤون االجتماعية القانون االجتماعي والصحي
8040 الهاتف:  4000 1 +43
40639 الفاكس:  99 4000 1 +43 

 البريد اإللكتروني:

mietbeihilfe@ma40.wien.gv.at 
www.soziales.wien.at 

 تقدم لك ورقة المعلومات هذه معلومات مهمة عن تقديم الطلب واإلجراءات.
 ارجوك اقرأ هذه المعلومات بدقة!

 من الالئحة العامة لحماية البيانات: 13 ا للمادةًمعلومات قانون حماية البيانات وفق
https://www.wien.gv.at/kontakte/ma40/ds-info/index.html 

؟Mobilpass بطاقة ما هي
 مدينة فيينا هي حل الموسع إلنتقال وتنقل ومساعدة الفقراء في فيينا. التي تقدمها Mobilpass بطاقة 

 ؟ Mobilpass هل يمكنك الحصول على بطاقة
نونحصلون على بدل اإليجار من هيئة الشؤون اإلجتماعية قسم القاال يحتاج األشخاص الذين يحصلون على الحد األدنى من الدخل أو ي 1.

 االجتماعي والصحي لمدينة فيينا والذين قد حصلوا على هذه اإلعانات لمدة شهر واحد على األقل إلى ارسال طلب منفصل لـلحصول 
 ا.ً، حيث أنه سيتم إرسالها لهم تلقائي Mobilpassعلى بطاقة

 ل به والمتعارف عليه.ألدنى من الدخل المعياري المعموز الحد اجاوذين يحصلون على المعاشات ببدل تعويضي بشرط أال تتال 2.
):2 شروط األهلية بموجب النقطة أشخاص آخرون )يجب استيفاء ‹

 سنة( 65 سنة، الرجال 60 األشخاص الذين بلغوا بالفعل سن التقاعد الطبيعي )النساء- 
وكذلك األشخاص الذين يحصلون على معاش األرامل،

 ش يتيم ببدل تعويضي ولديهم إعاقةاألشخاص الذين يتقاضون معا- 
)على سبيل المثال األشخاص في السن القانوني الذين يحق لهم زيادة اإلعانة العائلية(،

ا،ًشهر 360 على تأمين إلزامي لمدة ال تقل عن ل تعويضي وحصلوا بسبب عملهماألشخاص الذين يحصلون على بد- 
 فيينا للحد األدنى من الدخل على ت النفقة بالمعنى المقصود في قانوناألشخاص الذين بلغوا سن التقاعد الطبيعي ويعيشون على مدفوعا- 

أن ال تتجاوز مدفوعات النفقة الحد األدنى من الدخل المعياري المتعرف عليه،
ور التقاعد ودور العجزة والمهاجعاألشخاص الذين يعيشون في د- 
 د األدنىء من تكاليف إقامتهم، شريطة أال يكون لديهم سوى الحجز وكذلك في مرافق المعاقين والتي تتحمل أحدى المؤسسات عامة- 

 للدخل المسموح به أو الحد األدنى للبدل النقدي.

 شروط اخرى

 البلوغ ‹
 دة التسجيل في الدولةشهاا إلثبات وًامة الفعلية في فيينا وفقن تكون اإلقامة الرئيسية واإلقأ ‹
 مع المواطنين النمساويين ساواةالجنسية النمساوية أو الم ‹

ل األشخاص التاليون معاملة المواطنين النمساويين على قدم المساواة:عامُوي
نة فقط( أو المواطنين السويسرييناق بموجب شروط معيحقة )االستمواطنو االتحاد األوروبي / المنطقة االقتصادية األوروبي- 
وء أو األشخاص الذين يحق لهم الحصول على حماية فرعيةاألشخاص الذين يحق لهم اللج- 
 سبيل )على إقامة تصريح أو في االتحاد األوروبي“ „إقامة دائمة إقامة تصريح طويلة ولديهم فترة يقيمون منذ الذين مواطنو الدول الثالثة- 

 المثال „ إقامة دائمة في االتحاد األوروبي أو تصريح اإلقامة الدائم( ، والذي يعتبر على هذا النحو
ف عليهد األدنى من الدخل المعياري المتعارإجمالي الدخل حتى الح أن يصل ‹

 يشمل إجمالي الدخل دخل جميع األشخاص الذين ينتمون إلى مجموعة ذوي االحتياجات )الزوج والزوجة المعالة وايضا الواجب عليهما 
 ا لقانون الحدًدفع اإلعالة/ الشريك/ة واألطفال القصر أو الكبار في نفس األسرة( علما بأن دخل جميع األشخاص هذا يمكن حسابه وفق

 األدنى الدخل في فيينا.

 2020 ا من مايو / أيار ًاعتبار

https://www.wien.gv.at/kontakte/ma40/ds-info/index.html
www.soziales.wien.at
mailto:mietbeihilfe@ma40.wien.gv.at


 
 

  

  
  
  

  

  
   

  

 2 الصفحة 

 ؟Mobilpass كيف تحصل على بطاقة
 يمكنك الحصول على الطلب في هيئة الشؤون اإلجتماعية قسم القانون االجتماعي والصحي لمدينة

4000 فيينا ، رقم الهاتف Thomas-Klestil-Platz 8، 1030فيينا ، ، جميع مراكز فيينا االجتماعية8040–01
 www.wien.gv.at/amtshelfer وللتنزيل من على موقع 

 الطلب بشكل كامل وصادق. قم بملء 1.
 يجب أن توقع أنت وجميع البالغين اآلخرين في أسرتك على الطلب.

 قم بإرفاق نسخ من جميع الوثائق! 2.
 يجب تقديم وإرفاق نسخة كاملة من الوثائق التالية من قبل جميع األشخاص الذين يعيشون في نفس األسرة )بما في ذلك األطفال(:

بيعاش األجنمعاش ومبلغ الم إشعار )على سبيل المثال ي نفس األسرةلجميع األشخاص الذين يعيشون ف صاالت الدخل الصافي الحاليةإي ‹
 باليورو ومدفوعات اإلعالة وتأكيد األجور ومدفوعات النفقة وتعويض المتدرب والمدفوعات من صندوق فيينا االجتماعي ومصروف الجيب 

 العالجي والدخل اآلخر(
 )مثل بطاقة اإلعاقة( على اإلعاقة إشعار بدل األسرة أو دليل ‹
 )صورة شخصية( إثبات الهوية ‹
 قطالوشهادة الزواج ومرسوم ال ء)مثل إثبات الجنسية أو سند اإلقامة الحالي وشهادة التسجيل أو شهادة الإلعتراف باللجو ثائق الشخصيةالو ‹

 النهائي والتصالح، إلخ(.

 قم بتقديم الطلب والوثائق المصورة 3.
 يمكن ارسال الطلب مملوء ومكتمل وموقع عليه ومرفق به صور من المستندات المطلوبة:

 ،Thomas-Klestil-Platz 8 ، فيينا 1030 تماعي والصحي لمدينة فيينا،في مكتب إستقبال مراكز هيئة الشؤون اإلجتماعية قسم القانون االج ›
 الطابق األرضي أو

ُ  نا أوماعي والصحي لمدينة فييية قسم القانون االجتا في صندوق البريد الخاص بمقر إدارة هيئة الشؤون اإلجتماعلقاهأ ›
- مركز الخدمات االجتماعية ، ناعي والصحي لمدينة فيينون االجتماالبريد إلى مدينة فيينا - هيئة الشؤون اإلجتماعية قسم القا عبر ›

 أو Thomas-Klestil-Platz 88 فيينا ، 1030
 mobilpass@ma40.wien.gv.at البريد اإللكتروني إلى عبر ›

 ؟ Mobilpass كيف تعرف عما إذا كنت ستحصل على بطاقة 4.
 مستوفاة. Mobilpass تتحقق إدارة هيئة الشؤون اإلجتماعية قسم القانون االجتماعي والصحي لمدينة فيينا عما إذا كانت متطلبات إصدار بطاقة

 .Mobilpass عن في طلبك بشأن الحصول على بطاقة ًوسيتم إبالغ المتقدمين كتابة

mailto:mobilpass@ma40.wien.gv.at
www.wien.gv.at/amtshelfer


  
  

  
  

  
  
  

 

  
  
  
  
   

  

 3 الصفحة 

 ما هي واجباتك؟

 التزام بالتعاون
 أنت ملزم ،

 رسال جميع المستندات الالزمة،بإ ›
 امل وصادقالمعلومات بشكل ك ير جميعبتوف ›

 واجب اإلخطار
 يجب اإلبالغ عن التغييرات التالية

 السكن الدخل والثروة واألسرة وظروف ›
 الجنسية و / أو تصريح اإلقامة ›

 ؟ Mobilpass ما هي مدة صالحية بطاقة
 دنى من الدخللألشخاص الذين يستطيعون العمل ويحصلون على الحد األ أشهر: 6 حتى ›
 ات محدودة، أو الذين لديهم معاش د األدنى من الدخلألولئك الذين ال يستطيعون العمل ويحصلون على الح حتى سنتين: ›
ئة الشؤون اإلجتماعية قسم القانونألصحاب المعاشات الذين يحصلون على أقل المعاش أو متلقي إعانة اإليجار من هي سنوات: 5 حتى ›

االجتماعي والصحي لمدينة فيينا 
 غير قابلة للنقل وهي صالحة فقط عند وجود بطاقة هوية رسمية بها صورة. Mobilpass بطاقة 
 ال تزال بطاقة Sozialpass.ًسارية

 ؟Mobilpass ما هي المزايا التي تتمتع بها مع بطاقة
 Wiener Linien على خطوط التنقل داخل فيينا تذاكر شهرية مخفضة وتذاكر بنصف السعر ›

 تذكرة سنوية مخفضة في مكتبات فيينا ›
 بلديةمامات سباحة اللدخول إلى حض في رسم اتخفي ›
 ا بأن ذلك لكلب واحد كحد أقصىعلى تسليم الكالب علم ٪50 خصم ›
على الدورات والمحاضرات التي تقدمها مراكز تعليم الكبار في فيينا خصومات ›

 www.vhs.at معلومات على 
منازل لدائمين من اإلعانات استخدام عروض مجلس أمناءمن ذوي المعاشات أو المستفديين ا Mobilpass ا لحاملي بطاقةًيمكن أيض ›

 ( (، على سبيل المثال استفادة من عطلة في الصيف والرحالت النهارية. يقرر مجلس إدارة مجلس أمناء منازلKWP المتقاعدين في فيينا 
 ( في فيينا بشأن شروط من لهم الحق في اإلستفادة وكذلك بشأن الخصومات الممنوحة.KWPالمتقاعدين )

www.vhs.at


  
  

  

   

   

  

 

 

 4 الصفحة 

 هل تقديم طلب هو أمر ضروري بالنسبة لك؟

ال تقدم طلبا إذا كنت من ‹
لمدينة انون االجتماعي والصحين هيئة الشؤون اإلجتماعية قسم القالغين الذين يحصلون على الحد األدنى من الدخل أو على بدل إيجار مالب- 

فيينا 
 ألدنى منمن حصولك على الحد ا بعد شهر واحد Mobilpass كجزء من الحد األدنى للدخل. ستصدر بطاقة Mobilpass ستتلقى بطاقة- 

الدخل وسترسل إليك عن طريق البريد.

 قم بتقديم طلب إذا كنت من 
 لذين ال يتجاوز معاشهم الحدعويضي( والذين ال يتلقون بدل إيجار واألشخاص الذين يحصلون على الحد األدنى للمتقاعدين )معاش ببدل تا 1.

 األدنى من الدخل المعمول به و
 ذلك شريطة أن يكون لديهم ا إلىلنفقة أو المقيمين في دور التقاعد ومشخاص الذين بلغوا سن التقاعد الطبيعي ويعيشون على مدفوعات ااأل 2.

 الحد األدنى للدخل فقط أو لديهم الحد األدنى للدخل المعياري المسموح به.
 ا.ًشهر 360 ل تعويضي وحصلوا بسبب عملهم على تأمين إلزامي لمدة ال تقل عناألشخاص الذين يحصلون على بد 3.

 أسابيع من انتهاء صالحيتها. 6 محدودة المدة فيجب أن يتم تقديم طلب بتمديدها وذلك قبل Mobilpass ا ألن طاقة ًنظر

 لالتصال

 مدينة فيينا
 هيئة الشؤون اإلجتماعية قسم القانون االجتماعي والصحي لمدينة فيينا

 مركز المنافع االجتماعية
 Thomas-Klestil-Platz 8 فيينا، 1030

mobilpass@ma40.wien.gv.at:البريد اإللكتروني
40639-99-4000 الفاكس:  01

اًظهر 12 ا حتى الساعة ًصباح 8 لالستعالم الشخصي: من االثنين إلى الجمعة من الساعة 

4000 – 8040 لالستعالم عن طريق الهاتف:   ًمساء 6 ا حتى الساعة ًصباح 8 / من االثنين إلى الجمعة من الساعة 01

mailto:mobilpass@ma40.wien.gv.at

