صحيفة المعلومات
رقم 22.تصريح هوية لألشخاص شديدي اإلعاقة
تصريح األشخاص شديدي اإلعاقة متوفر عند الطلب .يستطيع مكتب الدعم العام فقط أن يقوم بإصدار التصريح .تتوفر إستمارة الطلب في مكتب الدعم العام،

وفي المكاتب العامة ومراكز اإلستشارة الخاصة بالمعاقين ،أو في مراكز دعم التمريض .ستقوم المكاتب أيضاً بمساعدتك في إكمال الطلب.

إذا كان لديك تصريح لشديدي اإلعاقة ،إال أن اإلعاقة تفاقمت أو حدثت إعاقة أخرى ،فيتعين إجراء طلب للتحديد الجديد مع إشارة مرجعية إلى رقم الحالة الخاص
المستخدمة للطلب األصلي.
بك (أنظر الوجه األمامي من تصريح المعاقين) .يتوجب إستخدام نفس اإلستمارة المماثلة لتلك ُ
بصفة عامة ،بعد تقديم الطلب ،ليس هناك حاجة إلجراء فحص طبي بواسطة أحد الخبراء من مكتب المعاشات .بناءاً على المستندات التي يقوم صاحب الطلب
بتقديمها إلى األطباء أو المستشفيات أو التأمين الصحي ،يمكن تقييم درجة اإلعاقة من ِقبل الخدمة الطبية لمكتب المعاشات.
يمكن أن ينطوي التصريح على أكواد مختلفة تخولك لبدالت عدم اإلستفادة .تصريح المعاقين صالح لإلستخدام في جميع أنحاء الدولة.
شرح أهم األكواد وبدالت عدم اإلستفادة
 :Gالمعنى :إعاقة حركة .هناك إعاقة كبيرة في القدرة على الحركة في المواصالت.
بدل عدم اإلستفادة :يمكن إستخدام المواصالت المحلية مقابل  72يورو لعام كامل أو  36يورو لنصف عام بدون تكلفة إضافية بعد شراء عملة رمزية.
يمكن لمالكي المركبات التقدم لتخفيض ضريبة المركبة بدالً من العملة الرمزي.
 :aGالمعنى :إعاقة حركية استثنائية..
بدل عدم االستفادة :عملة رمزية للمواصالت العامة كما هو الحال مع الكود  .Gعند تقديم طلب لسلطة المرور في الحي المسؤول ،يمكن إصدار
تصريح الستخدام مواقف المعاقين .يمكن طلب مساحة مخصصة في مواقف المعاقين بالقرب من الشقة .يستطيع ُمالك المركبات التقدم لالستثناء من
ضريبة المركبات.
في وجود األكواد  Gو  ، aGيتم التعرف على الحاجة اإلضافية عند التقدم لبدالت الضمان األساسية أو المساعدة اإلجتماعية (القانون التشريعي اإلجتماعي
األلماني .)XII
 Bالمعنى :الدعم عند استخدام المواصالت العامة.
بدل عدم االستفادة :أرخص ،ويمكنه استخدام وسائل المواصالت العامة مجان ًا حتى عندما يتوجب على حامل التصريح دفع مقابل أجرته.

 :Blالمعنى :العمى
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بدل عدم االستفادة :اإلعفاء من ضريبة المركبة ،وامتيازات المواقف .يتلقى حامل البطاقة عملة معدنية مجانية الستخدام وسائل المواصالت العامة.
إضافةً إلى ذلك ،هناك استحقاق للمطالبات بموجب قانون بدل رعاية األرض.
GI

المعنى :الصمم
صم ًا عندما يكون لديهم صمم في كلتا األذنين ،باإلضافة إلى األشخاص الذين لديهم صعوبة شديدة في السمع تقترب من حد الصمم
ُي ُ
عد األشخاص ُ
باإلقتران مع إعاقة في النطق.
بدل عدم االستفادة :يمكن شراء عملة رمزية ( 72/36يورو) الستخدام المواصالت العامة .هناك استحقاق للمطالبات بموجب قانون بدل رعاية األرض.

 :Hالمعنى :الشخص العاجز ُيعرَّف بكونه شخصاً ذي إعاقة شديدة يحتاج إلى ماهو أكثر من الدعم المؤق ت من اآلخرين ،حيث يحتاج إلى دعم كبير مستمر
إلدارة األنشطة الروتينية العادية والمتكررة الحتياجات الحياة اليومية كنتيجة لإلعاقة.
بدل عدم اإلستفادة :عملة رمزية مجانية الستخدام المواصالت العامة واإلعفاء من ضريبة المركبة.
RF

المعنى :تخفيض/اإلعفاء من رسوم ال راديو والتلفزيون للمعوقين الذين يحملون الرمز اإلضافي المناسب الذين ال يمكنهم المشاركة في الندوات العامة بسبب
اإلعاقة..
https://www.rundfunkbeitrag.de/formulare/buergerinnen_und_buerger/antrag_auf_befreiung/index_ger.html

T

المعنى :أهلية الحصول على خدمة المواصالت الخاصة.
بدل عدم اإلستفادة :أهلية الحصول على خدمات المواصالت الخاصة لألشخاص ذوي اإلعاقات في والية برلين (أنظر أيضاً صحيفة المعلومات

رقم.)21.

عنوان المراسالت( :يُرجى منك أن تتذكر دوماً إدراج رقم الحالة بالحروف!)
المكتب الحكومي للشؤون الصحية واالجتماعية ببرلين

صندوق بريد 31.09.20

E-mail: infoservice@lageso.berlin.de

موقع إنترنتwww.lageso.berlin.de :

 10639برلين
مركز العمالء في مكتب الخدمة اإلجتماعية
 Sächsische Straße 28, 10707برلين (البناية خالية من العوائق!)
شؤون األشخاص شديدي اإلعاقة
هاتف الخدمة 64 64-90229 :رقم الفاكس95 60-90229 :
خدمة المواصالت الخاصة/العمالت الرمزية
هاتف الخدمة33 64-90229 :
أوقات العمل الرسمية اإلثنين والثالثاء من التاسعة صباحاً وحتى الثالثة مساءاً ،الخميس من التاسعة صباحاً حتى السادسة مساءاً
الجمعة من التاسعة صباحاً وحتى الواحدة مساءاً
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إعتبا اًر من  ،01.01.2013يمكن إصدار تصريح المعاقين على صورة بطاقة تعريف .إعتبا اًر من  ،01.01.2015سيتم إصدار التصاريح بهذا الشكل فقط.

الترتيبات اإلنتقالية :تصاريح الشكل القديم التي تم إصدارها حتى  31.12.2014تظل سارية حتى موعد انتهائها (إال إذا تم سحبها) .يمكن أيضاً تبديلها ببطاقة

تعريف.

إن العاملين في مركز الرعاية التمريضية يسعدهم أن يقوموا بتقديم المشورة لك.
www.pflegestuetzpunkteberlin.de
الجهة المسؤولة عن مركز دعم التمريض هي شركات التأمين في برلين وحكومة برلين.
الحالة01/18 :
arabisch

