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Waldshut-Tiengen‘de yasayan tüm Vatandaslarimizin
toplumsal, sosyal ve kültürel aktivitelere katilabilmeleri ve bu olanaklardan yararlanabilmeleri hedefiyle
yola ciktik.
Özellikle maddi durumu iyi olmayan Bireyleri, Aileleri
bu alanda desteklemek icin Wt-Card geliyor. Wt-Card‘a
sahip olanlar, bu kartin getirdigi Firsatlardan, indirimlerden yararlanabilecekler.
Waldsut-Tiengen Belediyesi bu Kartla Vatandaslarini
Maddi durumu, Sosyal sinifi gözetmeksizin Sosyal ve
Kültürel yasamda desteklemekle beraber tüm Vatandaslarini essiz, özel ve Sehrin bir parcasi olarak
görmektedir.

NASIL BASVURUDA BULUNABILIRIM?
Wt-Card icin basvurularinizi Waldshut-Tiengen Belediye-

sinde Cocuklar ve Gencler Bölümü‘nden yapabilirsiniz.

Basvuru Formalari tüm Waldshut-Tiengen’e ait Belediye

Binalarinda(Rathäuser) ve Belediyeye ait tüm Hizmet Binalarinda mevcuttur.

Ayrica Basvuru Formunu

https://www.waldshut-tiengen.de/de/buerger-service/
bildung-soziales/wt-card/

KIMLER WT-CARD ICIN BASVURUDA BULUNABILIR?
•

Jopcenter dan issiszlik Maasi  yada herhangi bir
Sosyal yardim alanlar(Yaslilar, Engelliler, Saglik
durumundan dolayi-mecburiyetten tam gün

•
•
•
•

calisamayanlar vs.),

internet adresinden inderebilirsiniz.

HANGI AVANTAJLARDAN YARARLANABILIRIM?
An itibari ile indirim alabileceginiz Hizmetler: Havuz Bilet-

leri, Tiyatro Biletleri, Halk Egitim Merkezleri Kurslari, Gemi
gezisi. Ücretsiz olarak WTV karti verilecektir.  Ayrica Wt-

Card sahipleri Sehir Kütüphanesi‘ni ücretsiz olarak kullan-

Calistiklari halde Cocuklari icin Devletten maddi

ma hakkina sahip olacaklardir.  

Iltica-Mülteci Basvuru Kanunlarindan yararla

ve kültürel Kuruluslari katma konusunda calismalarimiz

yardim destegi alanlar,
nanlar,

Burs alan Ögrenciler,

Devletten Kira parasi yardimi alanlar.

Wt-Card‘ ta sadece Waldshut-Tiengen sehrinde yasayan ve

yukari siralamis oldugumuz yardimalardan herhangi birini
belgelerle kanitlayanlar sahip olabilirler.

Gecerlilik süresi:  Yukarida yer alan herhangi bir yardimi al-

diginiz sürece gecerlidir. Yardimin kesilmesi ya da uzatilmasi
durumunda Wt-Card iptal edilecek yada süresi uzatilacaktir.

Wt-Card sadece durumun, Resmi evrakla belgelendirildigi

sürece gecerli olacaktir.

Her gecen gün Listemize yeni Firmalari, Vakiflari, sosyal
devam etmektedir.

Aktuel olarak anlasmali oldugumuz tüm Firma ve Kuruluslari görebilmek icin

https://www.waldshut-tiengen.de/de/buerger-service/
bildung-soziales/wt-card/
sayfasini ziyaret edebilirsiniz.

Basvuru ile ilgili Sorulariniz, Önerileriniz yada Talepleriniz icin bize basvurabilirsiniz.

Cocuklar ve Gencler bölümü Waldshut-Tiengen
Adres: Kaiserstrasse 28-32
79761 Waldshut-Tiengen

Mail: kijure@waldshut-tiengen.de
Tel.: 07751 / 833-141

