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تعامل اآلن. 

 ال يجب إقصاء األطفال والشباب ألسباب مادية من الحياة الثقافية
 واالجتامعية مع نظائرهم يف العمر. إعانات حزمة االشرتاك والتعليم متنوعة

 ومن شأنها أن تساعد يف دعم األطفال من العائالت محدودة الدخل يف
املدرسة بأن يكون لهم دور أكرث فعالية يف املجتمع

“انتهز هذه العروض
 ملصلحة طفلك. يرس مكتب العمل أو إدارة املدينة أو الدائرة

أن تساعدكم“.م

Rainer Schmeltzer, MdL 
وزارة العمل، واإلدماج، واالجتامعيات

ملدينة شامل الراين ويستفاليا
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َمن ميكنه الحصول عىل هذه اإلعانات؟

 لديك أنت أو طفلك الحق يف املطالبة

IIاالجتامعية الشؤون  لقانون  وفًقا    باملعونات 
االجتامعية)  اإلعانة  البطالة II أو  (إعانة 

  اإلعانات االجتامعية وفًقا لقانون الشؤون االجتامعية
  إعانة السكن

  عالوة األطفال
(AsylblG) اللجوء طالبي  إعانة  لقانون  وفًقا    اإلعانة 

ثم يكون لك الحق يف املطالبة باإلعانات وفًقا لحزمة االشرتاك والتعليم

أي اإلعانات موجودة؟

يوم من  ألكرث  املمتدة  القصرية، والرحالت  الرحالت 

 يتم تحمل تكاليف الرحالت املمتدة ألكرث من يوم أو
 الرحالت القصرية ذات اليوم الواحد عن طريق املدرسة أو

مؤسسات أيام األطفال

حزمة احتياجات املدرسة

يحصل التالميذ والتلميذات

 عىل معونة لتجهيزات املدارس (لجملة أشياء من بينها
 حقيبة الظهر املدرسية، واملعدات الرياضية، وأدوات الرسم

 والحساب، وآلة حاسبة، ودفاتر). للعام الدرايس األول 70
يورو، وللعام الدرايس الثاين 30 يورو

تكاليف الذهاب للمدرسة

 يحصل التالميذ والتلميذات الذين ال يستطيعوا الوصول إىل
 أقرب مدرسة بالقرب منهم دون وسيلة مواصالت، عىل

 معونة للتكاليف الرضورية للذهاب إىل املدرسة عندما ال
ل هذه املصاريف تقوم أيٌّ من الجهات األخرى بتَحمُّ

والتلميذات للتالميذ  التعليم  دعم 

 ال يجب إقصاء أيٍّ من التالميذ أو التلميذات من دعم التعليم
 الرضوري. ومن ثَمَّ تويل تكاليف دعم التعليم اإلضايف املناسب

عندما تكون رضورية لتحقيق أهداف املدرسة

الغداء بوجبة  الخاصة  اإلعانة 

 عندما تقدم املدرسة أو مؤسسة يوم الطفل وجبة غداء موحدة
 ميكن لألطفال املشاركني يف ذلك الحصول عىل معونة لوجبة

الغداء

والشباب لألطفال  والثقافية  االجتامعية  الحياة  يف   املشاركة 
حتى بلوغهم سن 18 عاًما

 األطفال والشباب دون سن 18 عاًما يحصلون عىل مبلغ يصل
 إىل 10 يورو شهريًا لعروض النادي، والعروض الثقافية أو

الفراغ/ اإلجازة وقت  كيف ميكنك الحصول عىل اإلعانة؟لعروض 

 قم ببساطة بتقديم طلب لدى مكتب العمل أو لدى إدارة الدائرة أو املدينة.
 ومن هناك يتم فحص إذا كان ميكن تقديم اإلعانة التي ترغب بها، كام يتم
 تحديد قدرها. كام يتم هناك كذلك اتخاذ القرار بشأن طلبك. يتم توجيه

 املعونة مبارشًة وفًقا للظروف إىل االتحاد أو مدرسة املوسيقى، أو مقدم وجبة
الغداء. دون وجود جهد كبري عىل عاتقك

 من املهم أن يتم التقدم بطلب املعونة يف الوقت املناسب
أي قبل املطالبة باملعونة أو تغطية الحاجة

 تحصل عىل املزيد من املعلومات حول املعونات الفردية للتعليم واملشاركة لدى
مكتب العمل أو لدى إدارة مدينتك أو دائرتك

 

SGB

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

،


	Welche Leistungen gibt es? 
	Wie können Sie die Leistungen erhalten? 
	Jetzt handeln! 
	Ausflüge und mehrtägige Fahrten 
	Lernförderung für Schülerinnen und Schüler 
	Zuschuss zum Mittagessen 
	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Leb

