
   بطاقه األجازة في مدينه ليبزج

.الشتويهو  الصيفيهبطاقه االجازات في ليبزج يمكن الحصول عليها في االجازة   

منظم يقدمون  200من بطاقه االجازة تقدم برامج متنوعه و احتفاليات مختلفه. اكثر 
عروض رياضيه, عروض للطفل مع اولياء االمور, نشاطات ابتكاريه وعروض في 

مجاالت الكمبيوتر و االتصاالت. رحالت يوميه, و جوالت مختلفه, كورسات    
 للرقص و كثير من العروض االخري.  

 

 العروض لحاملي بطاقه االجازات مجانيه او مخفضه.

به في االجازات الصيفيه و الشتويه ركوب المواصالت بطاقه ليبزج تسمح للطل
) مجانا.110العامه من مترو او اتوبيس و مواصالت وسط المانيا (رقم   

للدخول في  –بون له قيمه  -بخالف ذلك يمكن استخدام كل البطاقات ذات القيمه
.العروض المجانيه و المخفضه  

 من يستطيع شراء هذة البطاقه؟

التعليم المختلفه من المرحله االبتدائ و التعليم المتوسط و  كل الطالب من مراحل
 تعليم التشجيعي للحاالت الخاصه بخالف المراحل الثانويه.

عاما يحتاجون لتقديم بطاقه مدرسيه الستخراج بطاقه ليبزج  11الطالب من اول 
 لالجازات.

 ما هو سعر بطاقه االجازات؟

يورو 5بطاقه اجازة الشتاء:   

2.50قه ليبزج : لحاملي بطا  

يورو 10بطاقه اجازة الصيف :       



 

يورو 5لحاملي بطاقه ليبزج   

 البطاقات المخفضه يمكن الحصول عليها فقط في مكاتب البلديه المنتشرة !

 متي يمكن بيع بطاقه االجازات؟

 تقريبا اسبوعين و نصف قبل االجازة

 اين تباع بطاقات االجازة ؟ 

في مكاتب البلديه المختله       

في كل المكتبات المنتشر.      

في كل مكاتب الخدمات وبيع تزاكر المواصالت المختلفه.      

في مكتب االستعالمات لدي ادارة الشباب       

في حديقه الحيوان       

مكتب استعالمات المواطنيين –في مكتب البلديه الجديد        

    لدي بيت كوم     

2مكتب استعالمات فيرك        

          و كثير كثير من المدارس المختلفه.......

 

 

لشتاء الكثير .(.كأمثله)البطاقه الشخصيه تقدم في اجازات الصيف و ا  

 مجانيه:



) مدينه ليبزج110استخدام المواصالت العامه في حدود خط (     

زيارة حديقه الحيوان مرة كل اجازة     

لعب البلياردو    

قطار الحدائق في الصيف    

زيارة المتاحف    

زيارة المطافئ و التدريبات و التوظيف للمهنه    

الصعود لبرج مبني البلديه مرة كل اجازة    

لفضائيات في شكويدتز مرة كل اجاززيارة  لمركز الفلك و ا    

 

 مخفضه

ركوب الخيل    

كورسات كمبيوتر و انترنيت    

عروض فنيه ابتكاريه كثيرة من تلوين الزجاج الي اخر القائمه    

بولينج, تينس, اسكواش , بادمنتون , مراكب , جولف صغير ,    

, الخشطرنج     

 سينما و مسرح
رحالت يوميه كمثال زيارة مسابح ترفيهه مائئه و مالهي , معالم سياحيه , زيارة 

كلها.المطار و كثير من العروض تقدم للعائله   

 



ي المستخدمين للبطاقه ان يالحظوة :ماذا يجب عل  

معظم العروض يمكن استخدامها بشكل تلقائئ بدون الحجز قبل ذلك. بعض 
العروض يجب علي الراغب في االشتراك ان يقيد نفسه من قبل و يلتزم بهذا الحجز, 

 كمثال

الرحالت اليوميه        

الكورسات المحدودة العدد        

العروض موضحه في البرنامجهذة   

يجب الحصول علي بطاقه اشتراك قبل الرحله. بالنسبه للرحالت اليوميه  

لكل العروض و البرامج ال يوجد اي مسائله قانونيه و هناك احتماالت في تغيير 
البرامج و علي كل المشتركين احضار موافقه ولي االمر باالشتراك  ليتحمل 

.هراك االوالد في النشاطات و العروض المختلفالوالدين كامل المسؤليه الشت  

 المعلومات لبطاقه االجازة:

 مكتب مبني الشباب, العائله و التعليم :

Stadt Leipzig – Amt für Jugend, Familie und Bildung 

Abz. Fachkoordination und – beratung, JHP 

Naumburger Str. 26 

04229 Leipzig 

Tel: 123-4360      Frau Gerber 

Tel: 124-3641    Zentrales Info- Telefon 

                                            


