
Nürnberg Pasosu  
ile dahil olmak!

Gelecek Güvencesi ve
Sosyal Entegrasyon İşleri
Müdürlüğü

Eğitim, kültür, boş zaman ve spor
faaliyetlerine hesaplı katılmak

Nürnberg ve Fürth’te otobüslere
ve trenlere hesaplı binmek



Nürnberg Pasosu kimlere verilir?

Nürnberg Pasosu, Nürnberg’de yaşayan
çocuklar, yetişkinler ve yaşlılar için sunulan  
bir hizmettir. Nürnberg’de ikamet etmeniz ve yardım  
almanız gerekir. Yardımlar ise aşağıdaki müdürlükten gelebilir: 
• İş bulma merkezinden (İşsizlik Parası II, …)
•  Sosyal işler müdürlüğünden (temel güvence, hayat idame 

yardımı, kira yardımı, mülteciler için sağlanan hizmetler)
• Aile fonundan (çocuk yardımı)
• Gençlik müdürlüğünden (kreş giderlerine katkı, ...)
•  Mittelfranken kaymakamlığı üzerinden (hayat idame  

yardımı, nakit yardım)

Nürnberg Pasosu ile neler hesaplıdır?

İnternette www.nuernberg-pass.nuernberg.de
adresinde bir hizmet özeti bulabilirsiniz

Nürnberg Pasosuyla birçok şey daha hesaplıdır, örneğin: 
• Bir yabancı dil öğrenmek
• Hayvanat bahçesi ziyareti
• Bir spor kulübüne üye olmak
• Yaşlılar için olan bir öğlen yemeğine katılmak
• Müze ziyareti
• Nürnberg ve Fürth’te otobüslere ve trenlere binmek

Solo 31 bileti otobüsler  
ve trenler için geçerlidir 
(bölgeler 100+200,  
Nürnberg ve Fürth’te A  
tarifesi bölgesi). Biletle 
sadece bir kişi seyahat 
edebilir. Bu kişinin geçerli  
bir Nürnberg Pasosuna sahip olması ve bunu  
kontrolde göstermesi gerekir. Kontrolde ayrıca  
nüfus cüzdanı da gösterilmelidir. Bileti buradan satın  
alabilirsiniz: size yakın her VAG bileti otomatiğinde  
veya ana tren garındaki VAG müşteri merkezinde.



Posta kodunuz
90402, 90411, 90425, 90431, 
90443, 90482, 90491, 90403, 
90419, 90427, 90439, 90449, 
90489, 90408, 90429, 90409?
O zaman Eğitim ve Katılım
Kent Merkezi Hizmet
Noktası sizden sorumludur.
Adresi şöyledir:
Dienstleistungszentrum  
Bildung und Teilhabe  
Innenstadt
Frauentorgraben 17
90443 Nürnberg 

Posta kodunuz
90441, 90451, 90461, 90471, 
90480, 90453, 90469, 90473,  
90455, 90475, 90459, 
90478?
O zaman Eğitim ve Katılım
Langwasser Hizmet Noktası  
sizden sorumludur.
Adresi şöyledir:
Dienstleistungszentrum  
Bildung und Teilhabe  
Langwasser
Reinerzer Straße 12 
90473 Nürnberg

Sorularınız mı var veya bir randevu  
mu almak istiyorsunuz? Bizi arayın.
Telefon numaramız: 09 11 / 2 31 43 47.

Nürnberg Pasosuna nasıl başvurabilirim?

Kim olduğunuzu, nerede ikamet ettiğinizi ve Nürnberg Pasosu-
nu talep ettiğinizi bize lütfen yazılı olarak bildirin. Ayrıca nüfus 
cüzdanınızın veya pasaportunuzun bir kopyası ve yukarıda 
bahsi geçen müdürlüklerin birinin kararı gerekir. 

Nürnberg Sosyal İşler Müdürlüğünün internet sayfasında
(www.nuernberg-pass.nuernberg.de) online irtibat formunu 
kullanarak bize yazın ve kopyalarınızı burada PDF dosyası 
olarak yükleyin.

Ayrıca şu seçenekler daha var:
• Tüm evrakları bize posta yoluyla gönderebilirsiniz.
• Tüm belgeleri mektup kutumuza atabilirsiniz. 

Nürnberg Pasosundan sorumlu iki şubemiz var.
Önemli olan posta kodunuzdur.
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