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Informationen zum Haller Gutscheinheft 

für Kinder und Jugendliche (arabisch)

لالطفال والشباب  يمعلومات حول كوبونات الهال  

.مجاني مقدم من بلدية شفيبش هال  عرضنات هو وبودفتر الك  ‐ 1 

 2 ‐ 21 وات حتىسن ٣منالذين تتراوح اعمار اوالدهم يمكن لجميع األهالي  
والمقيمين معهم في نفس مكان االقامة.سنة  

 ولالستفادة من هذا الدفتر يجب توفر الشروط التالية :

 ‐ ان يكون مكان السكن لمقدم الطلب شفيبش هال أو ضواحيها
.من البلديةمن المستفيدين من راتب الجوب سنتر أو  الراغب بالحصول على هذا الدفتر ان يكون  ‐ 

   لب اللجوءحاصلين أو مقدمين لط - 

. سنويا لمن تتوافر فيهم الشروط السابقةواحدة يحق لكل شخص الحصول على هذه الكوبونات مرة  -  3 
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 4 ‐ تتكون كوبونات الدفتر من 
 

من البلدية في دائرة االجانب وممكن مباشرة  الحصول عليهايمكن للمسبح يورو  ٣٠قسائم مجانية بقيمة  
: نشاطات اخرى مثل االستفادة من هذه القسائم في  

 

 

  

 

(Gerhards Marionetten)  مسرح جيرهارد ماريو-   

 

لنشاطات األطفامتحف هيلفش فرانكرايش  ل   ‐  

(HFM Museum)  

  

 

(HT‐Shop)  بلألطفال والشبامحل    ‐ 
  

 

.جميع األماكن األنشطة لألطفالو  (Heimbacher Hof)  ‐  

 

   األطفال ترك اوالدهم بأوقات  يث يستطيعجزيرة االطفال ح -
امرات أسبوعي ٣معينة    

 (Kinderinsel, AWO) سينما

 

في حفالتو المياه المعدنية لكيك ا   ‐ 

(Kuchen‐ und Brunnenfest Pfingsten)  

 

ساحة الفن لنشاطات االطفال في م  ‐ 

(Kunsthalle Würth) 

 

الجبال .النشاطات المقدمة من البلدية مثل التخييم في  -  
 (Schapbachhof) 

 

(Sommernachtsfest)   حفلة الصيف الليلية -   
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 6 / 5 – فراي ليشت  
 

فتقدم  ,في دفتر الكوبونات هناك تذكرة مجانية لدخول شفيبش هال فراي ليشت شبيل في مسرح جلوب
.) ولكن مع مرافق بالغ  5-11(  لألطفال ما بين وعروض هناك عروض عائلية  

يجلوب رفي مسرح هال ) 12-21دخول لمسرح على الدرج الكبير للشباب من سن (  او  
  

  VHS ‐ 7مدرسة 
 

V    تقدمها  يورو ألي كورسات أو نشاطات ٣٠الدفتر كوبون إضافي بقيمة  وجد فيي

 

 8 ‐ رسوم دروس الموسيقى
ويجب تقديم طلب على رسوم دروس الموسيقى  ٪٥٠من يكون لديه دفتر الكوبونات يحصل على خصم 

  إضافي
 

 9 ‐ االوراق المطلوبة :
او طلب اللجوء , الهوية كشف الراتب الحالي من الجوب سنتر او البلدية  

 
 10 ‐ من اين يتم الحصول على الدفتر 

Stadt Schwäbisch Hall , Fachbereich Jugend, Schule & Soziales 

Gymnasiumstr.2, EG; Zimmer 11, Tel :0791‐751370 
 

 االمواعيد :
  12والنصف حتى  8من االثنين حتى الخميس من الساعة 

  5-2الخميس من الساعة 
 

في حال وجود استفسارات لديكم سيقوم العاملين والعامالت في البلدية القسم االجتماعي للشباب بالرد 
. الهاليقسائم  عليها وايفائكم بالمعلومات عن   
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