
 

ЯК ПОДАТИ ЗАЯВКУ НА ПРОПУСК? 
Дитячий та сімейний квиток Ettlinger та Pass Plus видаються за заявою. Заявки можна отримати в Управлінні громадського порядку та 

соціального забезпечення, в місцевій адміністрації або на веб-сайті міста Етлінген. Зі шкільного віку фотографія паспортного розміру обов'язкова. 

З 16 років необхідно пред’явити документ, що підтверджує навчання. Дитячий та сімейний квиток Ettlinger, а також Pass Plus дійсні лише 

протягом одного календарного року та можуть бути продовжені на наступний календарний рік після подачі заявки, якщо дотримуються докази 

та вимоги. Перепустку також можуть подати молоді люди від віку з 14 самих. Список партнерів по співпраці надається разом із пропуском або 

його можна знайти на www.ettlingen.de. 

 

БУДЬ ЛАСКА, ЗАПИШИ 
Молоді люди, які проходять професійну підготовку, навчання в університеті або на добровільному соціальному році (ФСЖ), більше не 

відповідають вимогам для отримання дитячого та сімейного пропуску. 

• Усі діти та молодь повинні бути зареєстровані в Еттлінгені як їхнє основне місце проживання. 

• Перепустка видається окремо для кожної дитини і не підлягає передачі. • Втрачені або відсутні ваучери не підлягають заміні. 

 

ЕТТЛІНГЕР ДІТИ ТА СИМІЙНИЙ ПРОПУСК 
Перепустка включає ваучери і дозволяє дівчатам і хлопцям користуватися пропозиціями для відпочинку та освіти. Мета полягає в тому, щоб 

підтримати дітей та молодь у їхньому відповідному віковому розвитку та полегшити їм участь у громадському житті в Етлінгені valid 

На додаток до безкоштовного або пільгового входу до закладів, Pass Plus включає додаткові ваучери на різні суми в євро. Pass Plus оснащений 

індивідуальними ваучерами на загальну суму 64 євро на дитину та діє протягом одного календарного року. 

 

ХТО ОТРИМАЄ ПРОПУСК? 
Діти та молодь віком до 18 років із сімей та товариств, які мають не менше трьох дітей, які мають право на допомогу на дитину та проживають з 

батьками в одному домогосподарстві. 

• Діти та молодь до 18 років, які проживають з одним із батьків у домогосподарстві. 

• Молоді люди віком до 21 року із сімей та товариств, які мають принаймні трьома дітьми, які мають право на допомогу на дитину, які проживають 

з батьками в одному домогосподарстві, мають загальну освіту та не перебувають у шлюбі. 

• Молоді люди віком до 21 року, які проживають з одним із батьків у сім'ї та мають загальну шкільну освіту та не перебувають у шлюбі. 

 



ХТО ОТРИМАЄ PASS PLUS? 
Діти та молоді люди віком до 18 років, які отримують пільги відповідно до Кодексу соціального страхування II або XII, Закону про житлові пільги, 

Закону про пільги для шукачів притулку або Федерального закону про допомогу на дітей. 

• Підлітки віком до 21 року, які проживають у домогосподарстві з батьками або одним із батьків, мають загальну шкільну освіту, не перебувають у 

шлюбі та отримують пільги згідно з вищезгаданим пунктом. 

• Діти та молодь з інвалідністю до 21 року зі ступенем інвалідності не менше 50% 

 

ЯКІ ДОКАЗИ ВАМ ПОТРІБНИ ДЛЯ ПРОПУСК ПЛЮС 
Щоб отримати Pass Plus, необхідно надати підтвердження пільг відповідно до: Книги соціального кодексу II або XII, Закону про житлові пільги, 

Закону про пільги для шукачів притулку або Федерального закону про допомогу на дітей. 

 

Міська адміністрація Етлінгена 

Управління громадського порядку та соціальних питань 

Шиллерштрассе 7 – 9 

76275 Етлінген 

 

Години роботи. 

понеділок і вівторок: з 9:00 до 12:00 

четвер: З 9:00 до 12:00 та з 13:30 до 17:00. 

середа та п'ятниця: ЗАЧИНЕНО 

 

Перепустку Ettlinger для дітей та сім’ї також можна подати у відділеннях. 

 

Стан: січень 2022 року 


