
tünewsINTERNATIONAL
EDITION 133/15.03.2019

Alle Tübinger über 16 
können bei der
BürgerApp mitmachen!

Das SAM Sammeltaxi ist ein Ange-
bot der Stadt Tübingen. Man kann 
es nutzen, wenn kein Bus mehr 
fährt. SAM wurde ursprünglich als 
Frauentaxi gedacht. Frauen sollten 
nachts sicher nach Hause kommen. 
Jetzt dürfen aber alle SAM nutzen. 
SAM fährt von Haus zu Haus bei 
Fahrten mit Start und Ziel außer-
halb des Stadtzentrums, vom Haus 
außerhalb des Stadtzentrums zu ei-
ner Sammelstelle im Zentrum und 
andersrum sowie von Sammelstelle 
zu Sammelstelle innerhalb des Zen-
trums. Um mit dem Sammeltaxi zu 
fahren muss man eine halbe Stunde 
vor der Fahrt diese Nummer anru-
fen: 07071 34 000. Für ein Erwach-
sener ab 15 Jahren kostet eine Fahrt 
8,20 € und für ein Kind zwischen 6 
und 14 Jahren 5,10 €. Für Menschen 
mit Monats- oder Jahreskarte kostet 
eine Fahrt 5,80 €. Es gibt vier Sam-
melstellen in Tübingen: SAM 1 Non-
nenhaus, SAM 2 Faules Eck, SAM 3 
Krumme Brücke und SAM 4 Bushal-
testelle Uni/Neue Aula.

Sammeltaxi

Es gibt einen neuen Blog mit In-
formationen zum Thema Arbeits-
marktintegration von Flüchtlingen. 
Er wird betrieben vom Projekt „Will-
kommenskultur und Demokratie in 
Deutschland“. Der Blog ist zu fin-
den unter www.freitag.de/autoren/
arbeitsmarktintegration. Themen 
sind bis jetzt „Ausgebeutet mit Aus-
bildungsduldung“, „Die Integrati-
onsverweigerer“, „Rassismuserfah-
rungen beim Berufseinstieg“ und 
„Betriebe als Integrationsmotoren“.

Integration in den 
Arbeitsmarkt

Jede Einwohnerin und jeder Einwoh-
ner in Tübingen ab dem Alter von 16 
Jahren hat Ende Februar einen Brief 
zur BürgerApp bekommen. Im Brief 
steht ein Zugangscode für die App. 
Das Ziel dieser App ist Tübingerin-
nen und Tübinger nach ihrer Mei-
nung zu unterschiedlichen Themen 
zu fragen. Zum Beispiel ob ein Kon-
zertsaal in Tübingen gebaut wer-
den soll und ob die Stadt ein neues 
Hallenbad braucht. Bis Montag, 25. 
März um 8 Uhr kann man über diese 
Frage mit der App oder im Internet 
unter www.tuebingen.xanea.de ab-
stimmen. Um 9 Uhr am gleichen Tag 
werden dann die Ergebnisse veröf-
fentlicht. Die Befragungen helfen 
dem Gemeinderat, wichtige Ent-
scheidungen für die Stadt zu treffen.

BürgerApp in Tübingen

The SAM collective taxi is an offer 
from the city of Tübingen. You can 
use it when there are no buses any-
more. SAM was originally intended 
as a women‘s taxi. The idea was that 
Women should get home safely at 
night. But now everyone can use 
SAM. SAM brings you from house 
to house when the start and desti-
nation are located outside the city 
center, from the house outside the 
city center to a collection point in 
the center and the other way round 
and from collection point to collecti-
on point within the center. You have 
to call the number 07071 34 000 half 
an hour before the ride in order to 
travel with the collective taxi. For an 
adult aged 15 or more, a ride costs 
8.20 €. For a child between the ages 
of 6 and 14 it costs 5.10 €. For peo-
ple with a monthly or annual ticket, 
a ride costs  5.80 €. There are four 
collection points in Tübingen: SAM 
1 Nonnenhaus, SAM 2 Faules Eck, 
SAM 3 Krumme Brücke and SAM 4 
Bus stop Uni / Neue Aula.

Collective taxi

The Persian New Year is called Nou-
rouz, Nawruz or Nauryz. It will be 
celebrated on March 20 from Central 
Asia to Albania. This day is not only 
the celebration of New Year, but also 
of the beginning of spring. Nourouz 
has existed for a very long time - it is 
believed that it was celebrated by the 
Achaemenids between 770 and 300 
BC. In Afghanistan, this day is the 
farmers day. The Arab world celebra-
tes Mother‘s Day on this day. In Edi-
tion 86 of tünews INTERNATIONAL 
there is an article about Nourouz. 
There you can read more about the 
customs of the persian New Year.

Persian New Year

 السنة الفارسية الجديدة
 

يسمى رأس السنة الفارسية  نوروز أو 
مارس اذار 21نورس. يتم االحتفال به في 
 فقط تليس هي من آسيا الوسطى إلى ألبانيا.

الربيع أيًضا.  بداية وإنما، بداية سنة جديدة
 يعتقد –فترة طويلة جدا موجود منذ  نوروز
و  770بين  احتفلوا به األخمينيونأن  البعض
هذا في افغانستان ايضا ، دقبل الميال 300

يحتفل العالم العربي واليوم هو يوم الفالحين. 
من  86 العددبعيد األم. في في هذا اليوم 

tünews INTERNATIONAL ،يوجد 
عن عادات عيد  شرح هناك مقالة عن نوروز.

 الربيع.
 
 

 االندماج في سوق العمل
 

هناك مدونة جديدة تحتوي على معلومات عن 
سوق العمل لالجئين. يديره  االندماج في

ترحيب بالثقافة والديموقراطية في “مشروع 
. يمكن العثور على المدونة على ”ألمانيا

www.freitag.de/autoren 
/arbeitsmarktintegration المواضيع .

وثيقة اإلقامة تأهيل مع  االستفادة“حتى اآلن 
تجارب “،  ”رافضين االندماج“،  “ ؤقتةالم

الشركات “و  ”العنصرية في دخول العمل
 .”االندماجكمحركات 

 
 

 مشتركة سيارة أجرة
 

الجماعي هو عرض من مدينة  SAMتاكسي 
Tübingenتتوقف . يمكنك استخدامه عندما 

 SAM ب . كان المقصودعن العمل حافالت
أن  ينبغيكسيارة أجرة للمرأة.  في األصل

إلى المنزل بأمان. ولكن في الليل تعود النساء 
 نتقل. تSAMيمكن للجميع استخدام اآلن  

SAM  من منزل إلى منزل عند القيادة مع
خارج من منزل  خارج المدينة, بداية ونهاية

، الى مركز تجمع داخل المدينة مركز المدينة
والعكس من نقطة الجمع إلى نقطة التجميع 

. قبل نصف ساعة من ةمركز المدينداخل 
  34000الركوب يجب عليك االتصال بالرقم

من أجل السفر بسيارة األجرة  07071
الذين تبلغ  للبالغينالمشتركة، أما بالنسبة 

سنة فما فوق فتكلف الرحلة  15أعمارهم 
يورو ولألطفال الذين تتراوح أعمارهم  8.20

يورو. بالنسبة لألشخاص  5.10 14و  6بين 
تذكرة شهرية أو سنوية، تبلغ  الذين لديهم

يورو. توجد أربع نقاط  5.80تكلفة الرحلة 
 :SAM1 تجميع في توبنغن:

Nonnenhaus, SAM2: Faules 
Eck, SAM3: Krumme Brücke   و

SAM4: Bushaltestelle Uni/Neue 
Aula. 

 
 

 في توبنغن برنامج المواطن
 

سن  بداية من Tübingenفي  المقيمينكل 
في نهاية  برنامج المواطن بريد وانلق عاًما 16

مارس. تحتوي الرسالة على رمز  اذار شهر
 الوصول للتطبيق. الهدف من هذا التطبيق هو

حول  Tübingen مدينة رأي سكان طلب
مواضيع مختلفة. على سبيل المثال، إذا كان 

 او Tübingenيجب بناء قاعة حفالت في 
إذا كانت المدينة بحاجة إلى مسبح داخلي 

مارس، في اذار   25. حتى يوم االثنين، جديد
يمكنك التصويت في التطبيق أو على  8:00

شبكة اإلنترنت في 
www.tuebingen.xanea.de. 

في نفس اليوم سيتم نشر  9:00 في الساعة 
مجلس  ستطالعات الرأي تساعدالنتائج. ا
  .للمدينةعلى اتخاذ قرارات مهمة المدينة 
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 سال نو فارسی زبانان
 

بیستم ماه مارچ که مصادف به روز اول نو 
روز بوده که از ممالک اسیای اال کشور 

 رند اینیروز اول سال نو را جشن میگ یاانآلب
نشانه اغاز سال جدید نبوده بلکه شروع  تنها

جشن گرفتن سال نو  .فصل بهار نیز میباشد
 ۳۰۰و ۷۷۰پیش از سال های ان در افغانست

میالد رایج بوده است در کشور قبل از 
افغانستان روز اول سال نو مصادف به روز 

دهقان نیز بوده ولی در ممالک عربی این 
روز به عنوان روز مادر است در نسخه 

در مورد سال نو نیوز مقاله وت ۸۶شماره 
 حروز توضیوجود دارد که در مورد نو

 .مفصل داده شده است
 
 

 ادغام به بازار کار
 

گ جدید با اطالعات در مورد ادغام وبال
که این  وجود داردبازار کار  در پناهندگان

و  دگوییمآ وشخپروژه به نام فرهنگ 
تا هنوز  .لمان میباشدآموکراسی در د

که در این وبالگ گنجانیده شده  یموضوعات
 ، گان ادغامکار کننداناز  است عبارت

و حرفه ای کار تجربه نژادپرستی در شروع 
این  .عنوان یکپارچه سازی میباشدشرکت به 

 :پیدا کنید میتوانیدوبالگ را در این ادرس 
www.freitag.de/autoren/ 
arbeitsmarktintegration  

 
 

 مجموعه تاکسی
 

یک  «سام تاکسی»عه تاکسی یا ومجم
از طرف شهر توبینگن میباشد که  پیشنهاد

ی میکند در راهشما را خانه به خانه هم
میشد که سام تاکسی تنها برای گذشته تصور 

شب به  درخانم ها میباشد تا با خیال راحت 
گی از شهروندان ولی نه حاال هم دونرخانه ب

توبینگن میتوانند از این پیشکش بهره مند 
شوند خدمات سام تاکسی طوری است که در 

شب خدمات  درکه دیگر بوس  صورتی
یشود مات سام تاکسی شروع مدنداشته باشد خ

و شما را از خانه تا مرکز شهر و یا از 
ه ک مرکز شهر تا خانه میاورند در صورتی
شما نیاز به تاکسی داشته باشید لطفا نیم 

تماس  این شماره باتان ساعت قبل از سفر
  000 34 07071.ریدبگی

سال و باال تر هزینه سفر ۱۵برای افراد 
برای ،  نت میباشدهشت یورو و بیست س

ال چهارده سال هزینه سفر پنج افراد شش ا
کت یبرای کسانیکه ت نت میباشدیورو و ده س

دارند هزینه سفر پنج یورو و هشتاد  هیانماه
ادرس های سام تاکسی در  نت میباشدس

 :توبینگن
SAM 1 Nonnenhaus, SAM 2 
Faules Eck, SAM 3 Krumme 

 .Brücke, SAM 4 Uni/Neue Aula 
 
 

 ینگنوبدر تد ونرن شهیشپلیکا
 
هر یک از ساکنین شهر  وریهدر پایان ماه ف 

بوده اند  سال ۱۶توبینگن که باالتر از سن 
یک نامه را از طرف شهرداری 

BürgerApp  دریافت کرده اند که در این
نامه برای شما اجازه ا نتخاب موضوعات 
مهم را در شهر توبینگن توسط برنامه داده 

ارید که نظر شما حق رای را د مثال .است
کنسرت ساخته  سالندهید در توبینگن یک 
 یشنا استخریک شود و یا در توبینگن 

 تاشما حق انتخاب را . بسته نیاز استسر
صبح دارید  ۸ماه مارچ تا ساعت  ۲۵روز 

 ۹ساعت  دردر همان روز  و که رای بدهید
استفاده  .نتیجه انتخاب شما اعالم خواهد شد

ر و یا استفاده از این از برنامه نرم افزا
در اختیار شما است  ینترنتیدرس اآ

www.tuebingen.xanea.de 
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 السنة الفارسية الجديدة
 

يسمى رأس السنة الفارسية  نوروز أو 
مارس اذار 21نورس. يتم االحتفال به في 
 فقط تليس هي من آسيا الوسطى إلى ألبانيا.

الربيع أيًضا.  بداية وإنما، بداية سنة جديدة
 يعتقد –فترة طويلة جدا موجود منذ  نوروز
و  770بين  احتفلوا به األخمينيونأن  البعض
هذا في افغانستان ايضا ، دقبل الميال 300

يحتفل العالم العربي واليوم هو يوم الفالحين. 
من  86 العددبعيد األم. في في هذا اليوم 

tünews INTERNATIONAL ،يوجد 
عن عادات عيد  شرح هناك مقالة عن نوروز.

 الربيع.
 
 

 االندماج في سوق العمل
 

هناك مدونة جديدة تحتوي على معلومات عن 
سوق العمل لالجئين. يديره  االندماج في

ترحيب بالثقافة والديموقراطية في “مشروع 
. يمكن العثور على المدونة على ”ألمانيا

www.freitag.de/autoren 
/arbeitsmarktintegration المواضيع .

وثيقة اإلقامة تأهيل مع  االستفادة“حتى اآلن 
تجارب “،  ”رافضين االندماج“،  “ ؤقتةالم

الشركات “و  ”العنصرية في دخول العمل
 .”االندماجكمحركات 

 
 

 مشتركة سيارة أجرة
 

الجماعي هو عرض من مدينة  SAMتاكسي 
Tübingenتتوقف . يمكنك استخدامه عندما 

 SAM ب . كان المقصودعن العمل حافالت
أن  ينبغيكسيارة أجرة للمرأة.  في األصل

إلى المنزل بأمان. ولكن في الليل تعود النساء 
 نتقل. تSAMيمكن للجميع استخدام اآلن  

SAM  من منزل إلى منزل عند القيادة مع
خارج من منزل  خارج المدينة, بداية ونهاية

، الى مركز تجمع داخل المدينة مركز المدينة
والعكس من نقطة الجمع إلى نقطة التجميع 

. قبل نصف ساعة من ةمركز المدينداخل 
  34000الركوب يجب عليك االتصال بالرقم

من أجل السفر بسيارة األجرة  07071
الذين تبلغ  للبالغينالمشتركة، أما بالنسبة 

سنة فما فوق فتكلف الرحلة  15أعمارهم 
يورو ولألطفال الذين تتراوح أعمارهم  8.20

يورو. بالنسبة لألشخاص  5.10 14و  6بين 
تذكرة شهرية أو سنوية، تبلغ  الذين لديهم

يورو. توجد أربع نقاط  5.80تكلفة الرحلة 
 :SAM1 تجميع في توبنغن:

Nonnenhaus, SAM2: Faules 
Eck, SAM3: Krumme Brücke   و

SAM4: Bushaltestelle Uni/Neue 
Aula. 

 
 

 في توبنغن برنامج المواطن
 

سن  بداية من Tübingenفي  المقيمينكل 
في نهاية  برنامج المواطن بريد وانلق عاًما 16

مارس. تحتوي الرسالة على رمز  اذار شهر
 الوصول للتطبيق. الهدف من هذا التطبيق هو

حول  Tübingen مدينة رأي سكان طلب
مواضيع مختلفة. على سبيل المثال، إذا كان 

 او Tübingenيجب بناء قاعة حفالت في 
إذا كانت المدينة بحاجة إلى مسبح داخلي 

مارس، في اذار   25. حتى يوم االثنين، جديد
يمكنك التصويت في التطبيق أو على  8:00

شبكة اإلنترنت في 
www.tuebingen.xanea.de. 

في نفس اليوم سيتم نشر  9:00 في الساعة 
مجلس  ستطالعات الرأي تساعدالنتائج. ا
  .للمدينةعلى اتخاذ قرارات مهمة المدينة 
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Wahlen unter Lebensgefahr
In vielen Ländern auf der Welt, müssen 
Menschen für ihre Rechte kämpfen. 
Zum Beispiel, wenn es um das Wählen 
geht. Viele sterben sogar im Kampf 
um ihre Rechte. Bei der Veranstaltung 
– Donnerstag, 21.3.2019, um 18.30 Uhr, 
Landratsamt Tübingen – erzählen 
Redaktionsmitglieder von tünews 
INTERNATIONAL, wie es in ihren 
Herkunftsländern um die Wahlen steht. 
Wir hören Beispiele aus Afghanistan, 
Syrien, dem Irak, dem Iran, Somalia oder 
Nigeria. Zum Thema Wählen und Europa 
gibt es eine Reihe von Veranstaltungen 
im Landratsamt Tübingen. Sie heißt 
„Wählen hat Wert“. Die Veranstaltung 
ist kostenlos. Anmeldung wenn möglich 
unter kultur@kreis-tuebingen.de
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tünews INTERNATIONAL

Ein reich gedeckter Tisch fürs persische Neujahrsfest. Foto: tünews INTERNATIONAL/Mostafa Elyasian.

Das Persische Neujahr heißt Nou-
rouz, Nawruz oder auch Nauryz. Es 
wird dieses Jahr am 20. März von 
Zentralasien bis Albanien gefeiert. 
Damit beginnt nicht nur das neue 
Jahr, sondern auch der Frühling. 
Nourouz gibt es schon sehr lange – 
man geht davon aus, dass es schon 
von den Achämeniden zwischen 770 
und 300 vor Christus gefeiert wur-
de. In Afghanistan ist an diesem 
Tag Bauerntag. Die Arabische Welt 
feiert an dem Tag Muttertag. In der 
Edition 86 von tünews INTERNA-
TIONAL gibt es einen Artikel über 
Nourouz. Dort werden Bräuche vom 
Frühlingsfest erklärt.

Persiches Neujahr

Every resident in Tübingen from the 
age of 16 has received a letter about 
the BürgerApp at the end of Febru-
ary. The letter contains an access 
code for the app. The goal of this 
app is to ask citizens of Tübingen 
for their opinion on different to-
pics. For example, whether a concert 
hall should be built in Tübingen and 
whether the city needs a new indoor 
pool. Until Monday, March 25, at 8 
o‘clock you can vote in the app or on 
the Internet at www.tuebingen.xa-
nea.de. The results will be published 
at 9 o‘clock on the same day. The vo-
tes help the city council to make im-
portant decisions for the city.

BürgerApp in Tübingen

A new blog with information on la-
bor market integration of refugees 
was created. It is run by the project 
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found at www.freitag.de/autoren/
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Integration into the
job market

 السنة الفارسية الجديدة
 

يسمى رأس السنة الفارسية  نوروز أو 
مارس اذار 21نورس. يتم االحتفال به في 
 فقط تليس هي من آسيا الوسطى إلى ألبانيا.

الربيع أيًضا.  بداية وإنما، بداية سنة جديدة
 يعتقد –فترة طويلة جدا موجود منذ  نوروز
و  770بين  احتفلوا به األخمينيونأن  البعض
هذا في افغانستان ايضا ، دقبل الميال 300

يحتفل العالم العربي واليوم هو يوم الفالحين. 
من  86 العددبعيد األم. في في هذا اليوم 

tünews INTERNATIONAL ،يوجد 
عن عادات عيد  شرح هناك مقالة عن نوروز.

 الربيع.
 
 

 االندماج في سوق العمل
 

هناك مدونة جديدة تحتوي على معلومات عن 
سوق العمل لالجئين. يديره  االندماج في

ترحيب بالثقافة والديموقراطية في “مشروع 
. يمكن العثور على المدونة على ”ألمانيا

www.freitag.de/autoren 
/arbeitsmarktintegration المواضيع .

وثيقة اإلقامة تأهيل مع  االستفادة“حتى اآلن 
تجارب “،  ”رافضين االندماج“،  “ ؤقتةالم

الشركات “و  ”العنصرية في دخول العمل
 .”االندماجكمحركات 

 
 

 مشتركة سيارة أجرة
 

الجماعي هو عرض من مدينة  SAMتاكسي 
Tübingenتتوقف . يمكنك استخدامه عندما 

 SAM ب . كان المقصودعن العمل حافالت
أن  ينبغيكسيارة أجرة للمرأة.  في األصل

إلى المنزل بأمان. ولكن في الليل تعود النساء 
 نتقل. تSAMيمكن للجميع استخدام اآلن  

SAM  من منزل إلى منزل عند القيادة مع
خارج من منزل  خارج المدينة, بداية ونهاية

، الى مركز تجمع داخل المدينة مركز المدينة
والعكس من نقطة الجمع إلى نقطة التجميع 

. قبل نصف ساعة من ةمركز المدينداخل 
  34000الركوب يجب عليك االتصال بالرقم

من أجل السفر بسيارة األجرة  07071
الذين تبلغ  للبالغينالمشتركة، أما بالنسبة 

سنة فما فوق فتكلف الرحلة  15أعمارهم 
يورو ولألطفال الذين تتراوح أعمارهم  8.20

يورو. بالنسبة لألشخاص  5.10 14و  6بين 
تذكرة شهرية أو سنوية، تبلغ  الذين لديهم

يورو. توجد أربع نقاط  5.80تكلفة الرحلة 
 :SAM1 تجميع في توبنغن:

Nonnenhaus, SAM2: Faules 
Eck, SAM3: Krumme Brücke   و

SAM4: Bushaltestelle Uni/Neue 
Aula. 

 
 

 في توبنغن برنامج المواطن
 

سن  بداية من Tübingenفي  المقيمينكل 
في نهاية  برنامج المواطن بريد وانلق عاًما 16

مارس. تحتوي الرسالة على رمز  اذار شهر
 الوصول للتطبيق. الهدف من هذا التطبيق هو

حول  Tübingen مدينة رأي سكان طلب
مواضيع مختلفة. على سبيل المثال، إذا كان 

 او Tübingenيجب بناء قاعة حفالت في 
إذا كانت المدينة بحاجة إلى مسبح داخلي 

مارس، في اذار   25. حتى يوم االثنين، جديد
يمكنك التصويت في التطبيق أو على  8:00

شبكة اإلنترنت في 
www.tuebingen.xanea.de. 

في نفس اليوم سيتم نشر  9:00 في الساعة 
مجلس  ستطالعات الرأي تساعدالنتائج. ا
  .للمدينةعلى اتخاذ قرارات مهمة المدينة 
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 سال نو فارسی زبانان
 

بیستم ماه مارچ که مصادف به روز اول نو 
روز بوده که از ممالک اسیای اال کشور 

 رند اینیروز اول سال نو را جشن میگ یاانآلب
نشانه اغاز سال جدید نبوده بلکه شروع  تنها

جشن گرفتن سال نو  .فصل بهار نیز میباشد
 ۳۰۰و ۷۷۰پیش از سال های ان در افغانست

میالد رایج بوده است در کشور قبل از 
افغانستان روز اول سال نو مصادف به روز 

دهقان نیز بوده ولی در ممالک عربی این 
روز به عنوان روز مادر است در نسخه 

در مورد سال نو نیوز مقاله وت ۸۶شماره 
 حروز توضیوجود دارد که در مورد نو

 .مفصل داده شده است
 
 

 ادغام به بازار کار
 

گ جدید با اطالعات در مورد ادغام وبال
که این  وجود داردبازار کار  در پناهندگان

و  دگوییمآ وشخپروژه به نام فرهنگ 
تا هنوز  .لمان میباشدآموکراسی در د

که در این وبالگ گنجانیده شده  یموضوعات
 ، گان ادغامکار کننداناز  است عبارت

و حرفه ای کار تجربه نژادپرستی در شروع 
این  .عنوان یکپارچه سازی میباشدشرکت به 

 :پیدا کنید میتوانیدوبالگ را در این ادرس 
www.freitag.de/autoren/ 
arbeitsmarktintegration  

 
 

 مجموعه تاکسی
 

یک  «سام تاکسی»عه تاکسی یا ومجم
از طرف شهر توبینگن میباشد که  پیشنهاد

ی میکند در راهشما را خانه به خانه هم
میشد که سام تاکسی تنها برای گذشته تصور 

شب به  درخانم ها میباشد تا با خیال راحت 
گی از شهروندان ولی نه حاال هم دونرخانه ب

توبینگن میتوانند از این پیشکش بهره مند 
شوند خدمات سام تاکسی طوری است که در 

شب خدمات  درکه دیگر بوس  صورتی
یشود مات سام تاکسی شروع مدنداشته باشد خ

و شما را از خانه تا مرکز شهر و یا از 
ه ک مرکز شهر تا خانه میاورند در صورتی
شما نیاز به تاکسی داشته باشید لطفا نیم 

تماس  این شماره باتان ساعت قبل از سفر
  000 34 07071.ریدبگی

سال و باال تر هزینه سفر ۱۵برای افراد 
برای ،  نت میباشدهشت یورو و بیست س

ال چهارده سال هزینه سفر پنج افراد شش ا
کت یبرای کسانیکه ت نت میباشدیورو و ده س

دارند هزینه سفر پنج یورو و هشتاد  هیانماه
ادرس های سام تاکسی در  نت میباشدس

 :توبینگن
SAM 1 Nonnenhaus, SAM 2 
Faules Eck, SAM 3 Krumme 

 .Brücke, SAM 4 Uni/Neue Aula 
 
 

 ینگنوبدر تد ونرن شهیشپلیکا
 
هر یک از ساکنین شهر  وریهدر پایان ماه ف 

بوده اند  سال ۱۶توبینگن که باالتر از سن 
یک نامه را از طرف شهرداری 

BürgerApp  دریافت کرده اند که در این
نامه برای شما اجازه ا نتخاب موضوعات 
مهم را در شهر توبینگن توسط برنامه داده 

ارید که نظر شما حق رای را د مثال .است
کنسرت ساخته  سالندهید در توبینگن یک 
 یشنا استخریک شود و یا در توبینگن 

 تاشما حق انتخاب را . بسته نیاز استسر
صبح دارید  ۸ماه مارچ تا ساعت  ۲۵روز 

 ۹ساعت  دردر همان روز  و که رای بدهید
استفاده  .نتیجه انتخاب شما اعالم خواهد شد

ر و یا استفاده از این از برنامه نرم افزا
در اختیار شما است  ینترنتیدرس اآ

www.tuebingen.xanea.de 
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