
   

  

  
  
  

   
  
  

  
   

  
 

  
  

   

   
 

     
      

 

FARSI 1 صفحه 

 اطالعات
در مورد درخواست صدور

 شهرداری وین Mobilpass کارت تحرک 

اداره امور اجتماعی، قوانین اجتماعی و درمانی
+8040400043 تلفن:  1

+406399943 نمابر:  1 4000 

 پست الکترونیکی

 این برگ اطالعات، توضیحاتی مهم در رابطه با ارائه درخواست و مراحل رسیدگی به شما عرضه می کند.
 این اطالعات را با دقت بخوانید! ًلطفا

 آیین نامه قانون حفظ داده ها 13 اطالعات راجع به حفظ داده ها مطابق ماده

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

https://www.wien.gv.at/kontakte/ma40/ds-info/index.html 

 کارت تحرک چیست؟
 کارت تحرک شهر وین راه حلی برای تحرک افزوده اقشار آسیب پذیر در وین می باشد.

 آیا کارت تحرک به شما تعلق می گیرد؟

تماعی ور اجتماعی، قوانین اجک هزینه ی اجاره از طرف اداره اموو یا کم Mindestsicherung کسانی که از تامین حداقل هزینه معیشت 1
 درمانی برای مدت حداقل یک ماه برخوردار می باشند، نیازی به درخواست جداگانه کارت تحرک ندارند، این کارت به طور خودکار برای ایشان 

 ارسال می شود.

. 

 اقلق ایشان بیش از میزان حدحقو دریافت می کنند، اگر مبلغ Ausgleichszulage کسانی که حقوق بازنشستگی بعالوه فوق العاده تعدیل
 نباشد.

ق درخواست مطابق بند دوم(دیگر اشخاص )واجدین شرایط ح
ت می کنند،مستمری بیوه گان دریاف سال( و 65 سال، مردان 60 خاصی که به سن معمول بازنشستگی رسیده اند )زناناش- 
 قل با حسا 18 شخاص باالیا ًلیت می-باشند )مثالده و دچار یک معلویل دریافت کرخاصی که مستمری یتیمان به همراه فوق العاده تعداش- 

 خانوادگی افزوده( ِدریافت کمک هزینه ی
ده انددر نتیجه اشتغال پرداخت کر ماه بیمه بازنشستگی 360 خاصی که فوق العاده تعدیل دریافت کرده و حداقلاش-
 نباشد. قانون مدنی دریافت می-کنند، که مبلغ آن بیش از میزان حداقل خاصی که به سن معمول بازنشستگی رسیده اند و نفقه و خرجی مظابقاش- 

.

 طی کهت دولت می باشند، به شرماید و همچنین در خانه معلولین که تحت حشخاصی که در خانه بازنشستگان و خانه سالمندان زندگی می کننا- 
 درآمد ایشان فقط تا حداقل سقف معافیت و یا از محل پول توجیبی حداقل هزینه معیشت باشد.

2 

› 

 شرایط دیگر

 سال 18 سن باالی ‹
 و محل سکونت در وین ZMR بقمحل اقامت اصلی مطا ‹
 ت اتریشتریش و یا برابر با تابعیتابعیت ا ‹

 باشند که:ابر با تابعین اتریش میکسانی بر
س بودهخاص( و تابعین کشور سوئی رایطحق درخواست فقط تحت شع اتحادیه اروپا و محدوده اقتصادی اروپا )تاب-
 بوده subsidiär Schutzberechtigte پناهنده یا پناهگیر موقت- 
 Daueraufenthalt-EG به )مانندو یا اجازه اقامت مشا Daueraufenthalt-EU تابع کشورهای ثالث بوده که اجازه اقامت درازمدت به عنوان-

 یا اجازه اقامت دائمی( دارند
 ان حداقلدرآمدهای خانوار تا میز مجموع

مجموع درآمدها شامل درآمدهای تمامی افراد یک خانوار بوده که مطابق قانون تامین حداقل هزینه معیشت وین قابل احتساب می باشند
 سال که مشمول نفقه می باشند(. 18 )همسری که خرجی دریافت کرده و یا پرداخت می کند، همراه زندگی، فرزندان صغیر و یا باالی 

 2020 ویرایش: مه

› 

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


 

 

 

  

  
  
  

 

    

  
   

   

 

 2 صفحه 

چگونه کارت تحرک دریافت می کنید؟
،Thomas-Klestil-Platz 8, 1030 Wien شما فرم درخواست را از مرکز اداره امور اجتماعی، قوانین اجتماعی و درمانی شهر وین به نشانی 

01 تحت شماره تلفن خدمات   دریافت www.wien.gv.at/amtshelfer ، در تمامی مراکز اجتماعی وین و یا در اینترنت تحت دانلود8040-4000
 خواهید کرد.

 حقیقت تکمیل کنید! ل و مطابقفرم درخواست را کام 1.
 سال در خانوار شما باید درخواست را امضا کنند. 18 شما و تمامی افراد باالی

 نید!فتوکپی تمام مدارک را ضمیمه ک 2.
 فتوکپی مدارک ذیل برای تمامی افراد یک خانوار )همچنین فرزندان( باید کامل ضمیمه شود:

ستگی خارج از کشور به یورو،مانند حکم بازنشستگی، مبلغ بازنش) کنندمی افرادی که در خانوار زندگی میارک به روز درآمد خالص تمامد ‹
 ، پول توجیبی دوران درمان، دیگر درآمدها(FSW خرجی و نفقه، گواهی حقوق، حق الزحمه هنرجویان، درآمد از 

 کارت معلولین( )مانند علولیتخانوادگی یا مدرک م ِکمک هزینه ی Bescheid اداری حکم ‹
 )کارت شناسایی عکسدار( هویت مدرک ‹
 رسمی طالق، توافق نامه و غیره( ا حکم قبولیت، عقدنامه، حکم)مدرک تابعیت و یا اجازه اقامت معتبر، گواهی معرفی و ی ک شخصیمدار ‹

 حویل دهید!فتوکپی مدارک را ت درخواست و 3.
 درخواست تکمیل و امضا شده را می توانید به همراه فتوکپی مدارک

 1030Wien, Thomas-Klestil-Platz 8 ماعی و درمانی شهر وینیرش مرکز اداره امور اجتماعی، قوانین اجتبه دفتر پذ ‹

 طبقه همکف، تحویل داده یا
 و درمانی شهر وین انداخته ه امور اجتماعی، قوانین اجتماعیدر صندوق پست محل مرکز ادار ‹
 ده یاارسال کر 1030Wien, Thomas-Klestil-Platz 8 مانی شهر وینور اجتماعی، قوانین اجتماعی و درریق پست به مرکز اداره امط از ‹
 ارسال کنید mobilpass@ma40.wien.gv.at ریق پست الکترونیکی بهاز ط ‹

چگونه مطلع می شوید که آیا کارت تحرک به شما تعلق می گیرد؟ 4.
 اداره امور اجتماعی، قوانین اجتماعی و درمانی شهر وین درخواست شما را بررسی کرده که آیا واجد شرایط دریافت کارت تحرک می باشید. نتیجه 

 به شما اعالم خواهد شد. ًرسیدگی به درخواست کتبا

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


  
  

  
  

  
    

     

  
  
  
  
   

  
 

 3 صفحه 

 شما چه وظایفی دارید؟

وظیفه همکاری در رسیدگی
 شما باید 

 تمامی مدارک الزم را ارائه داده ‹
 حقیقت بوده و باید کامل و مطابق داده های شما ‹

 وظیفه اطالع
 تغییرات ذیل باید بالفاصله اعالم شوند:

 و مسکونی ایی، شرایط خانوادگیدرآمد، دار ‹
 تابعیت و یا اجازه اقامت ‹

 کارت تحرک چه مدت اعتبار دارد؟
 ار دارندانایی کیافت می کنند و توی کسانی که حداقل هزینه معیشت دربرا ماه: 6 تا ‹
 کار ندارند و واناییت می کنند و تکسانی که حداقل هزینه معیشت دریاف برای سال: 2 تا ‹

 همچنین کسانی حقوق بازنشستگی موقت دریافت می کنند
 ِی که کمک هزینه یکه حداقل حقوق بازنشستگی و همچنین برای کسان برای کسانی سال: 5 تا ‹

 اجاره از اداره امور اجتماعی، قوانین اجتماعی و درمانی شهر وین دریافت می کنند
 کارت تحرک قابل انتقال نبوده و فقط به همراه یک کارت شناسایی عکسدار معتبر است.

 کارت اجتماعی همچنان اعتبار دارد.

 کارت تحرک چه امتیازاتی برای شما دارد؟
 Wiener Linien ط نیم قیمت برایتخفیف در کارت ماهانه و بلی ‹

 در کتابخانه های شهری وین تخفیف در کارت ساالنه عضویت ‹
 مومیتخفیف بلیط ورودی استخرهای ع ‹
 حداکثر یک سگ اری سگ برایعوارض نگهد %50 تخفیف ‹
Wiener Volkshochschulen انی هایدر قیمت دوره ها و سخنر تخفیف ‹

 www.vhs.at اطالعات بیشتر تحت 
ر این از امکاناتی استفاده کنند کهدریافت می کنند، می توانند عالوه ب هزینهصاحبان کارت تحرک که به طور دائمی حقوق بازنشستگی یا کمک ‹

مانند مرخصی تابستانی در مناطق خنک و )Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser )KWP انجمن خانه های بازنشستگان وین 
 تصمیم می گیرد. KWP گردش های روزانه عرضه می کند. در مورد شرایط الزم برای استفاده از این امکانات و تخفیف قیمتها، ریاست انجمن 

www.vhs.at


  
  

  

  
   

   

   

 

 
      

 

 4 صفحه 

 آیا نیازی هست که شما درخواست کنید؟

› 

› 

نیازی به درخواست نیست
 شهر ، قوانین اجتماعی و درمانیاجاره از اداره امور اجتماعی ِزینه یسال بوده و حداقل هزینه معیشت و کمک ه 18 ی اشخاصی که باالیبرا- 

وین دریافت می کنند
 ی کنید. کارت تحرک یک ماه پس از دریافت حداقل هزینه معیشت ازشما کارت تحرک را در چارچوب تامین حداقل هزینه معیشت دریافت م- 

 طریق پست ارسال می شود.

 نیاز به درخواست است
 اجاره دریافت نکرده و ِینه یالعاده تعدیل( دریافت کرده اما کمک هزقشخاصی که حقوق حداقل بازنشستگی )حقوق بازنشستگی بعالوه فوا 1.

 حقوق بازنشستگی ایشان بیش از میزان حداقل معتبر نمی باشد و
 طی کهانه های بازنشستگان به شره و خرجی بوده و همچنین ساکنین خخاصی که به سن معمول بازنشستگی رسیده اند و درآمد ایشان از نفقاش 2.

 درآمد ایشان فقط تا حداقل سقف معافیت و یا از محل پول توجیبی حداقل هزینه معیشت باشد.
 ده اندحل اشتغال به کار پرداخت کرماه بیمه بازنشستگی از م 360 دریافت کرده و حداقل شخاصی که فوق العاده تعدیلا 3.

 هفته قبل از انقضای اعتبار درخواست تمدید ارائه شود. 6 از آنجایی که اعتبار کارت تحرک مدت دار است، الزم است که

 تماس

 شهرداری وین
 اداره امور اجتماعی، قوانین اجتماعی و درمانی

 مرکز فنی کمکهای اجتماعی
Wien, Thomas-Klestil-Platz 8 1030 

mobilpass @ma40.wien.gv.at پست الکترونیکی به
+406799943 نمابر:  1 4000

 ظهر 12 صبح تا 8 اطالعات شخصی: ، دوشنبه تا جمعه از 

01–8040 تلفن خدمات:  بعدازظهر 6 صبح تا 8 دوشنبه تا جمعه از 4000

https://ma40.wien.gv.at

