
 

Antrag auf kostenfreies  
Kultur- und Freizeitticket 
ای درخواست کی صدور  یفرهنگ کارت   فراغت اوقات و 
Mit dem Kultur- und Freizeitticket gratis in Frankfurter Museen und den Zoo Frankfurt! 
یفرهنگ کارت با گانیرا فراغت، اوقات و  دیبرو فرانکفورت وحش باغ و هاموزه به  ! 
Bitte vollständig, leserlich und in deutscher oder englischer Sprache ausfüllen und senden an: 
یآلمان زبان به و مشروع ،کامل طور به ارسال و کامل لطفا ای  یسیانگل   :به 

Kulturamt 
KUFTI 
Brückenstraße 3-7 
60594 Frankfurt am Main 
 
 

کنندهنام کامل همراه با عنوان شخص درخواست  
Angaben z. Erziehungsberechtigten bzw. gesetzlichen Vertretern: 

ریسا ابانیخ :Anrede, Titel عنوان ,  :.Straße, Hausnr ساختمان شماره و 

یخانوادگ نام  Name: یپست کد  PLZ, مکان Ort:  

خیتار :Vorname نام  :Geburtsdatum تولد 

ینشان لیمیا   E-Mail-Adresse*: )شماره تماس )اختیاری Rufnummer*: 

یاریاخت *  optional 
 

Angaben zum Kind/ zu den Kindern, für d. ein Kultur- und Freizeitticket beantragt wird: 
اتیجزئ یبرا که (ها) کودک به مربوط  کی آن  یفرهنگ تکت   :است شده درخواست فراغت اوقات و 

**das Kultur- und Freizeitticket verliert automatisch seine Gültigkeit mit Vollendung des 18. Lebensjahres  

یسالگ 18 سن در را خود اعتبار خودکار طور به فراغت اوقات تکت و فرهنگ ** یم دست از   دهد 
 

Angaben zum Netto-Haushaltseinkommen: ماه در خانواده خالص درآمد 
 

Das Netto-Haushaltseinkommen درآمد خالص ماهانه خانواده من***   

Unterschreitet 
 از کوتاه سقوط

 
 4.500 € 

*** Summe der verbleibenden Beträge 

nach Steuern und Pflichtabgaben laut letz-
tem gültigem Jahressteuerbescheid aller 
Mitglieder der Haushaltsgemeinschaft 

باقیمانده پس از مالیات و *** مجموع مبلغ 

مخارج اجباری بر اساس آخرین ارزیابی 

معتبر ساالنه مالیات همه اعضاء خانواده.>  

 
 

(Für den Fall, dass Ihr Netto-Haushaltseinkommen diese Grenze über-
schreitet, haben Sie die Möglichkeit, das Kultur- und Freizeitticket zu 
einem Preis von 29 € käuflich zu erwerben. Das Ticket ist ein Jahr gül-
tig und kann online auf www.kufti.de bestellt werden) 

  یورو است. 4500زیر 

این حد بیشتر باشد، این برای حالتی که درآمد خالص خانواده شما از 

 امکان را دارید

که   KUFTI یورو در  29)کارت فرهنگی و اوقات فراغت( را به قیمت  

 سال بخرید. 

 
 

 

 
Name 
یخانوادگ نام  

Vorname(n) 
 نام

Geburts- 
datum** 
خیتار  تولد 

Wohnsitz in 
Frankfurt a.M. 
 فرانکفورت در اقامت
یاصل هستم  

Schule/ Kita  
(Name, Anschrift)  
(nur erforderlich falls Wohnsitz 
des Kindes nicht in Frankfurt am 
Main) ای مدرسه  محل اگر) کودک مهد 

نیما آم فرانکفورت در سکونت ستین  ) 

1 
 

 
  Ja بله 

 Nein ریخ  
 

2    
 Ja بله 
 Nein ریخ   

3    
 Ja بله 
 Nein ریخ   

4    
 Ja بله 
 Nein ریخ   

http://www.kufti.de/


 

 
 

Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben vollständig sind und der Wahrheit entsprechen. Mir ist bekannt 
und hierüber informiere ich die o.a. Kinder, dass das Kultur- und Freizeitticket nicht übertragbar ist und bei 

Missbrauch gesperrt werden kann. دهم که اطالعات موجود کامل بوده و با واقعیت منطبق هستند. من آگاه من اطمینان می

ه، ء استفادفراغت قابل انتقال نیست و در صورت سودهم که کارت فرهنگی و اوقات هستم و به کودکان مذکور در باال اطالع می

 ممکن است مسدود شود. 
 

Ich bin informiert, dass ich im Rahmen meiner Mitwirkungspflichten auf schriftliche Aufforderung durch das 
Kulturamt hin die zum Nachweis der Erfüllung der Anspruchsvoraussetzung relevanten Belege schriftlich 
vorzulegen habe und darüber hinaus Änderungen der Anspruchsvoraussetzungen (Umzug, Schulwechsel, 
Einkommen) unaufgefordert ebenfalls dem Kulturamt mitteilen muss. Dort wird in diesem Fall geprüft, ob 

das Kultur- und Freizeitticket weiterhin Gültigkeit besitzt oder gesperrt wird. " من آگاه هستم که در چارچوب  

ک کتبی مربوط به برآورده شدن ام، در صورت درخواست کتبی از سوی اداره فرهنگ، مداروظایف همکاری

نیازهای استفاده )نقل مکان، تغییر مدرسه، درآمدها(   نیاز استفاده را باید ارائه کنم و عالوه بر آن تغییرات پیشپیش

(kufti.kulturamt@stadt-nkfurt.defra را باید اطالع دهم. در این صورت در آنجا کنترل می ) شود که آیا

شود.ماند یا مسدود میفراغت همچنان معتبر باقی می کارت فرهنگی و اوقات  
 
 

Hinweis: D. Kultur- und Freizeitticket(s) werden Ihnen postalisch an die o.a. Adresse zugestellt. Bitte haben 
Sie Verständnis, dass bei Verlust eines Kultur- und Freizeittickets oder bei Angabe einer ungültigen Versanda-
dresse eine Bearbeitungsgebühr für die Ausstellung eines neuen Tickets i.H.v. 10 € anfällt. 
 
قیطر از فراغت اوقات و فرهنگ تکت  یبرا فوق آدرس به پست  دیکن درک لطفا   .شد خواهد ارسال شما  کی دادن دست از صورت در که   فرهنگ تکت 
ای فراغت اوقات و نهیهز ،شود ارائه ناموفق نقل و حمل آدرس اگر  وروی 10 پردازش  یبرا  دیجد تکت صدور  نهیهز   .شد خواهد 
 
 

 
 
 
 

 
  مکان, تاریخ

 
 
 
 
 
 امضا

  Ort, Datum        Unterschrift 
 
 

 حفاظت از اطالعات
Datenschutz 
 
Ich willige in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zum Zwecke der Ausstellung d. 
Kultur- und Freizeittickets ein. Die Information nach Artikel 13 und 14 Datenschutz-Grundverord-
nung (DS-GVO) finden Sie auf den folgenden Seiten. 

کند. پردازش اطالعات شخصی با هدف صدور کارت فرهنگی و اوقات فراغت موافقت میکننده با درخواست

از مقررات اساسی حفاظت از اطالعات ) 14و  13اطالعات مربوطه بر اساس ماده  DS-GVO توانید در ( را می

 صفحات زیر پیدا کنید.
 

 
 
 

 
 مکان, تاریخ

 
 
 
 
 امضا

  Ort, Datum        Unterschrift 
 
 
 
 



 
Information nach Artikel 13 und 14 

Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 
Stand: 10/2019 

14و  13اطالعات مربوط به ماده   

 (:DS-GVOمقررات اساسی حفاظت از اطالعات )
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 
(Name Behörde, Sitz, Kontaktdaten) 
 مسئول پردازش اطالعات
)نام اداره، محل، اطالعات تماس(  

Ggf. zuständige Fachabteilung 
(Kontaktdaten) 
 در صورت امکان بخش تخصصی مسئول
 )اطالعات تماس(

Stadt Frankfurt am Main 

Kulturamt (Amt 41) 

Brückenstraße 3-7 

60594 Frankfurt am Main 

www.frankfurt.de 

Museumsadministration, -investitionen und -IT  

41.11.1 Museumsadministration 

Brückenstraße 3-7 

60594 Frankfurt am Main 

E-Mail: info.kulturamt@stadt-frankfurt.de 

Kontaktdaten des behördlichen  
Datenschutzbeauftragten 
اطالعات تماس مسئول رسمی حفاظت از اطالعات  

 

Referat Datenschutz und IT-Sicherheit 

Sandgasse 6, 60311 Frankfurt am Main 

E-Mail: datenschutz@stadt-frankfurt.de 

 
Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung  
اهداف و اصول قانونی پردازش اطالعات   
 
Zwecke  
 اهداف:
Die Beantragung bzw. Ausstellung eines Kultur- und Freizeittickets  

و اوقات فراغت یکارت فرهنگ کیصدور  ایدرخواست   

Rechtsgrundlagen  
 اصول حقوقی
Ihre Daten werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a) DS-GVO erhoben: Die Datenverarbei-
tung beruht auf Ihrer Einwilligung  

حرف  1بخش  6اطالعات شما بر اساس ماده  b از مقررات اساسی حفاظت از اطالعات )  DS-GVO گردآوری )

آنها شما طرف قرارداد هستید الزم استشوند: پردازش برای انجام قراردادهایی که در می  
Folgen bei Nichtbereitstellung der Daten durch die betroffene Person  
پیامدهای ارائه نکردن اطالعات از سوی فرد مشمول:  
Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist gesetzlich geregelt oder vertraglich vorgeschrieben, 
für einen Vertragsabschluss erforderlich oder die betroffene Person ist verpflichtet, die personenbezoge-
nen Daten bereitzustellen.  

شود، برای تنظیم قرارداد شود یا در قرارداد قید میارائه کردن اطالعات شخصی، از سوی قانون تعیین می

ملزم است اطالعات  شخصی را ارائه کند.الزم است یا فرد مشمول   

     nein ریخ  

     ja بله 

 Folgen bei Nichtbereitstellung der Daten  

 پیامدهای ارائه نکردن اطالعات

 

 Es kann/ können kein/e Kultur- und Freizeitticket/s ausgestellt werden  

تواند صادر شودکارت فرهنگی و اوقات فراغت نمی  

 

   

 
 
 

http://www.frankfurt.de/
mailto:info.kulturamt@stadt-frankfurt.de
mailto:datenschutz@stadt-frankfurt.de


 

 
 

Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden  
شوند های اطالعات شخصی که پردازش میدسته  

- Vollständiger Name einschließlich Titel d. antragstellenden Person  

کنندهنام کامل همراه با عنوان شخص درخواست  
- Anrede  

 سایر
- Straße und Hausnummer  

 خیابان و شماره ساختمان
- PLZ und Wohnort  

 کد پستی و محل سکونت
- Geburtsdatum  

 تاریخ تولد
- E-Mail-Adresse (optional)  

 نشانی ایمیل )اختیاری(
- Rufnummer (optional)  

 شماره تماس )اختیاری(
- Vollständige/r Name/n des Kindes/ der Kinder  

 نام)های( کامل فرزند)فرزندان(
- Geburtsdatum der Kinder, für die ein Kultur- und Freizeitticket beantragt wird  

شودمیتاریخ تولد فرزندانی که برای آنها کارت فرهنگی و اوقات فراغت درخواست   
- Schule bzw. Kita (falls Wohnsitz nicht in Frankfurt am Main)  

ماین نیست( مدرسه یا مهد کودک )اگر محل سکونت در فرانکفورت آم  

Wurden die Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben – zusätzlich  
همچنین -اطالعات فرد مشمول گردآوری نشد   

Information aus welcher Quelle die personenbezogenen Daten stammen und ggf., ob die aus öffentlich zugänglichen Quellen stam-
men  

اطالعات مربوط به منبع اطالعات شخصی و در صورت امکان اینکه منبع آنها منابع قابل دسترس عمومی است یا نه  

 

 
Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten   

کنندگان اطالعات شخصی:های دریافتکنندگان یا دستهدریافت  

- Innerhalb der Stadtverwaltung Frankfurt erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf die Daten, 

die für die Ausstellung des Kultur- und Freizeittickets und Überprüfung der Anspruchsvo-

raussetzungen zum kostenfreien Erhalt des Tickets zuständig sind.   

کنند که برای صدور کارت فرهنگی و اوقات فراغت و در شهرداری فرانکفورت، مراکزی به اطالعات دسترسی پیدا می

نیازهای دریافت رایگان کارت مسئول هستند.کنترل پیش  

- Außerhalb der Stadtverwaltung Frankfurt hat unser Dienstleister Zugriff auf die Daten, 

die er zur Produktion des Kultur- und Freizeittickets im Rahmen des Auftrags von der 

o.a. verantwortlichen Stelle weisungsgebunden verarbeitet.  

ن ما که برای تولید کارت  فرهنگی و اوقات فراغت در چارچوب سفارش دهندگاغیر از شهرداری فرانکفورت، خدمات

کنند، به اطالعات  دسترسی دارند. مراکز مسئول مذکور در باال اطالعات را بر اساس دستورات مشخص پردازش می  

 

 

 

 



 

 
 

Geplante Datenübermittlung in ein Drittland oder an eine internationale Organisation  
المللیشده اطالعات به یک کشور سوم یا یک سازمان بینریزیانتقال برنامه  

- Eine Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland i.S. von Art. 13 Abs. 1 

lit. f DS-GVO ist nicht beabsichtigt 

حرف 1بخش  13کشور سوم، به مفهوم ماده  کیبه  یانتقال اطالعات شخص   

f حفاظت از اطالعات یاز مقررات اساس  (DS-GVO) نشده است یزیربرنامه . 

 
Speicherdauer der Daten, bzw. die Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer   

سازی:مدت ذخیره اطالعات یا، معیارهای تعیین مدت زمان ذخیره  

- Ihre personenbezogenen Daten werden nach der Erhebung so lange gespeichert, wie dies 

für die Aufgabenerfüllung erforderlich ist, längstens bis zur Vollendung des 18. Lebensjah-

res d. Kindes/ Kinder, für die das Kultur- und Freizeitticket beantragt wurde.  

شوند که برای انجام کار الزم باشندطالعات شخصی شما پس از گردآوری، تا زمانی ذخیره میا  

 

 
 

Information zu Betroffenenrechten   
 اطالعات مربوط به حقوق فرد مشمول

Auf Ihre Rechte zu Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Daten-

übertragbarkeit und Widerspruch bezüglich aller Ihrer verarbeiteten personenbezogenen Daten 

weisen wir Sie an dieser Stelle ausdrücklich hin. Rechtsgrundlagen hierfür sind die Art. 15 bis 21 

DS-GVO  

 ها و اعتراض نسبت به همهانتقال داده تیپاک کردن، محدود کردن پردازش، قابل ح،یتصح ،یرساناطالع نهیدرباره حقوق شما در زم

حفاظت از اطالعات یپردازش شده شما، ما شما را به مقررات اساس یشخص یهاداده  (DS-GVO) میدهیارجاع م . 

Beruht die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Ihrer Einwilligung, können Sie diese je-

derzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.   

شود که هر لحظه با قابلیت اجرا برای آینده قابل لغو شدن است.پردازش اطالعات شخصی، بر اساس موافقت شما انجام می  

Sie haben das Recht, Beschwerden beim Hessischen Datenschutzbeauftragten zu erheben. 

Postanschrift: Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Postfach 

3163, 65021 Wiesbaden, Tel.: 0611 / 1408-0 oder E-Mail: poststelle@datenschutz.hessen.de. 

شکایات خود را نزدتوانید شما می  
 مسئول حفاظت از اطالعات هسن
 ارائه کنید.

Postfach 3163, 65021 Wiesbadenنشانی پستی: مسئول حفاظت از اطالعات و آزادی اطالعات،  /  0-1408: تلفن ،

:ا ایمیل 0611  

 poststelle@datenschutz.hessen.de. 

 

 

mailto:poststelle@datenschutz.hessen.de
mailto:poststelle@datenschutz.hessen.de
mailto:poststelle@datenschutz.hessen.de

