
 :مشارکت خدمات
 :فرھنگی و اجتماعی مشارکت •

 بھ یورو 10 از فرھنگی و اجتماعی زندگی در مشارکت بودجھ
 فرھنگی پیشنھادات باشگاه، ھایشھریھ برای یورو 15 ماھانھ

 موسیقی، کالس ورزشی، ھایباشگاه: مانند( فراغت اوقات و
. است یافتھ افزایش) غیره و تعطیالت فراغت اوقات شنا، دوره
 ً  یا نام ثبت برگھ مسئول، اجتماعی اداره یا شغل مرکز نزد لطفا

 اداره یا شغل مرکز. دھید ارائھ را مربوطھ عضویت کارت
ً  مسئول، تماعیاج  حساب مربوطھ نھاد با را ھاھزینھ مستقیما

 عنوان بھ را ھاھزینھ شما استثنایی مواردی در تنھا. نمایدمی
.  نمود خواھید دریافت جایگزین

 و تحصیل بستھ مورد در سئوال گونھ ھر وجود صورت در
 شغل مرکز از توانیدمی میل کمال با مشارکت،

(Jobcenter)، اجتماعی اداره (Sozialamt) از ھمچنین یا 
 :نمایید دریافت اطالعات ذیل طریق
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توسط درخواست، ارائھ طی توانیدمی میل کمال با نیز شما
Rhein-Kreis Neuss ناحیھ در مدرسھ اجتماعی مددکاران

.گیرید قرار پشتیبانی مورد

این برای مناسبی متصدی بھ ذیل فرد طریق از توانیدمی شما
:نمایید پیدا دسترسی امر
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 مشارکت و تحصیل بستھ
 فراھم امکان این شما برای مشارکت و تحصیل بستھ با

 از ھدفمند نحوی بھ فرزندانتان برای تا گرددمی
 استفاده فراغت اوقات و تحصیل تکمیلی پیشنھادات

 توسط خدمات 01/08/2020 تاریخ از. نمایید
„Starke-Familien-Gesetz“ ارائھ و یافتھ بھبود 

 .گرددمی تر ساده درخواست

 مشارکت و تحصیل بستھ خدمات از استفاده ُمِحقِّ  کسی چھ
 باشد؟می

 ذیل خدمات از یکی معمول طور بھ باید جوانان و کودکان
 :نمایند دریافت را

 (SGB II) شغل مرکز از کار جویای افراد برای اولیھ تامین •
 (SGB XII) اجتماعی کمک •
 (WoGG) سکونت پول •
  (KiZ) کودک برای اضافی ھزینھ •
 (AsylbLG) پناھندگان خدمات قانون اساس بر خدمات •

 باشند؟ شده تامین باید دیگری شرایطپیش چھ

 شده تامین نیز ذیل شرایطپیش باید تحصیل خدمات برای
 : باشند

 تا آموزاندانش برای صورتی در خدمات از استفاده حق •
 یا عمومی مدرسھ یک بھ کھ، دارد وجود سالگی 25 پایان
 و نموده مراجعھ (Berufsbildende Schule) ایحرفھ
 دریافت (Ausbildungsvergütung) کارآموزی ھزینھ
   . ننماید

 سفر یا و گردش برای خدمات تخصیص امکان این بر عالوه •
 کودکان روزانھ نھادھای در کودکان بھ نھار برای و

(Kindertageseinrichtung) روزانھ مراقبت در یا و 
 .دارد وجود نیز (Kindertagespflege) کودکان

 شده تامین نیز ذیل شرایطپیش باید مشارکت خدمات برای
 : باشند

 18 پایان تا جوانان و کودکان برای خدمات از استفاده حق •
  . دارد وجود سالگی

 ارائھ را خدماتی چھ مشارکت و تحصیل بستھ
 دھد؟می

 :تحصیل خدمات

 :مدرسھ احتیاجات •
 و یورو 100 مبلغ اوت، ماه در مدرسھ، شروع زمان برای
. شودمی پرداخت یورو 50 فوریھ، ماه در دوم، سال نیم برای
 ھزینھ یا سکونت پول کھ، خدمات دریافتِ  ُمِحقِّ  افرادِ  تنھا

 نزد را پرداخت باید نمایند،می دریافت کودک برای اضافی
 رسمی غیر صورت بھ خود سکونت محل اجتماعی اداره

 فرمِ  از میل کمال با منظور بدین توانیدمی شما. نمایند تقاضا
 .نمایید استفاده شده شناختھ درخواست

 نھار •
 کودکان روزانھ مراکز در نھار ھایھزینھ

(Kindertagesstätte)/ھایبرنامھ دارای مدارس/ مدرسھ 
 چھ (Offene Ganztagsschule)  بعدازظھر تکمیلی
(OGS) چھ و (OGATA) گردندمی تَقَبُّل کامل صورت بھ .

 ً  شما جوان یا کودک استفاده بر دال مدرکی منظور، بدین لطفا
 اداره یا شغل مرکز بھ نامبرده، نھادھای از یکی در نھار از

  . نمایید ارائھ شما مسئول اجتماعی

 را ھاھزینھ شما، مسئولِ  اجتماعیِ  اداره یا شغل مرکز
 ً  در تنھا. نمود خواھد حساب مربوطھ نھاد با مستقیما
 جایگزین صورت بھ را ھاھزینھ شما استثنایی موارد

 .نمود خواھید دریافت

 :کالسی سفرھای و )مدرسھ( ھایگردش •
 در کالسی سفرھای و) مدرسھ( ھایگردش ھایھزینھ
 کودکان روزانھ مراکز

(Kindertagesstätte)/دارای مدارس/ مدرسھ 
 Offene)  بعدازظھر تکمیلی ھایبرنامھ

Ganztagsschule) چھ (OGS) چھ و (OGATA) بھ 
ً . گردندمی تََقبُّل کامل صورت  از پس ،موقع بھ لطفا
 ،مذکور نھادھای از یکی توسط سفر نگشت مشخص

 ارائھ را نھاد توسط گشتھ تکمیل یمربوطھ یپرسشنامھ
 شما، مسئولِ  اجتماعیِ  اداره یا شغل مرکز. دھید

ً  را ھاھزینھ . نمود خواھد حساب مربوطھ نھاد با مستقیما
 صورت بھ را ھاھزینھ شما استثنایی موارد در تنھا

 .نمود خواھید دریافت جایگزین
 
 

 :آموزاندانش نقل و حمل ھایھزینھ •
 مترو بلیط یا و VRR ھایبلیط برای شخص خودِ  سھمِ 

 پرورش و آموزش اداره یا و مدرسھ توسط کنون تا کھ
 بھ جدید مقررات اساس بر گرفتھ،می قرا پشتیبانی مور

ً . گشت خواھد جایگزین شما برای کامل صورت  بھ لطفا
 از ایگزیده ،مسئول اجتماعی اداره یا شغل مرکز

 توسط برداشت بر گواھی کھ دھید ارائھ را حسابتان
 . باشد (Verkehrsverbund) نقل و حمل شبکھ

 :یادگیری پشتیبانی •
 بھ احتیاج مدرسھ، پیشنھادات کنار در کھ آموزانیدانش

 اھداف بھ رسیدن منظور بھ دیگری ھایپشتیبانی
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 مدرسھ توسط گشتھ تکمیل ایپرسشنامھ ارائھ
 بھ مربوط پیشنھادات بھ توانیدمی شما. نمایند درخواست

 در) جبرانی مدارس و جبرانی معلم( یادگیری پشتیبانی
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ً . گشت خواھد جایگزین شما برای کامل صورت  بھ لطفا
 از ایگزیده ،مسئول اجتماعی اداره یا شغل مرکز

 توسط برداشت بر گواھی کھ دھید ارائھ را حسابتان
 . باشد (Verkehrsverbund) نقل و حمل شبکھ

 :یادگیری پشتیبانی •
 بھ احتیاج مدرسھ، پیشنھادات کنار در کھ آموزانیدانش

 اھداف بھ رسیدن منظور بھ دیگری ھایپشتیبانی
 طریق از را آن توانندمی ،)برانیجُ ( دارند یادگیری

 مدرسھ توسط گشتھ تکمیل ایپرسشنامھ ارائھ
 بھ مربوط پیشنھادات بھ توانیدمی شما. نمایند درخواست

 در) جبرانی مدارس و جبرانی معلم( یادگیری پشتیبانی
 تحت Rhein-Kreises Neuss ناحیھ بھ ربوطم سایت
 :کنید پیدا دسترسی ذیل آدرس

neuss.de/bildungspaket-kreis-www.rhein   


