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 إعانات المشاركة:
 المشاركة االجتماعیة والثقافیة: •

ارتفعت میزانیة المشاركة في الحیاة االجتماعیة والثقافیة 
 الروابط، في لإلسھامات شھریًا یورو 15 إلى 10من 

 الریاضیة األندیة مثالً ( الفراغ ووقت الثقافة وعروض
 الترفیھیة والفعالیات السباحة ودورات الموسیقى ودرس

یُرجى تقدیم طلب تسجیل مناسب أو بطاقة  وغیرھا). 
عضویة لدى مركز التوظیف أو مصلحة الشؤون 

سیسوي مركز التوظیف أو و االجتماعیة المختصة.
الشؤون االجتماعیة التكالیف مباشرةً مع المؤسسة.  مصلحة

 ولن یتم تعویضك عن التكالیف إال في حاالت استثنائیة.

إذا كانت لدیك استفسارات حول موضوع حزمة التعلیم 
والمشاركة، یُرجى التوجھ إلى مركز التوظیف أو مصلحة 

 الشؤون االجتماعیة أو أیًضا إلى

ض مصلحة  دائرة راین كرایس نویس مفوَّ
الشؤون االجتماعیة  

Lindenstraße 4-6 
41515 Grevenbroich 

 5032-601 02181الھاتف: 
البرید اإللكتروني: 

 bildungspaket@rhein-kreis-neuss.de

مدرسة في دائرة راین یُسعد األخصائیون االجتماعیون في ال
 كرایس نویس مساعدتك في تقدیم الطلب.

یُسعد 
 أراس-بیكین فاطمة السیدة

-ُمنسقة األخصائیین االجتماعیین في المدرسة -
 57 31 822 / 0172الھاتف: 

f.pekin-aras@but-neuss.deالبرید اإللكتروني: 
 تدلك على جھة االتصال المناسبة.أن 

 حزمة التعلیم والمشاركة
 معلومات عامة
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 حزمة التعلیم والمشاركة

تُتیح لك حزمة التعلیم والمشاركة االستفادة من أنشطة التعلیم 
ووقت الفراغ اإلضافیة الموجھة إلى طفلك. بدایة من 

 2019أغسطس1
سیتم تحسین اإلعانات من خالل "قانون األسر القویة" وتسھیل 

 تقدیم الطلب.

 من یستحقون إعانات حزمة التعلیم والمشاركة؟

یفترض أن یتلقى األطفال والشباب في الحاالت العادیة إحدى 
 اإلعانات التالیة:

التأمین األساسّي للباحثین عن عمل من قِبل مركز  •
 )IIالتوظیف (قانون الشؤون االجتماعیة 

 )XIIاإلعانة االجتماعیة (قانون الشؤون االجتماعیة  •
 إعانة سكن (قانون إعانة اإلسكان) •
 )KiZعالوة األطفال ( •
 )AsylblGاإلعانات وفقًا لقانون إعانة طالبي اللجوء ( •

 ما الشروط الواجب توافرھا؟

 یجب استیفاء الشروط التالیة للحصول على اإلعانات التعلیمیة:
 25للطالب حتى إتمام سن  •

 وال مھنیة مدرسة أو عامة مدرسة یرتادون الذین عاًما،
 المطالبة في الحق المھني، التأھیل مكافأة على یحصلون
 اإلعانات على بالحصول

باإلضافة إلى ذلك، یُمكن منح إعانات للنزھات أو  •
للرحالت، ووجبات الغداء، وكذلك لألطفال في مؤسسات 

 أو مراكز الرعایة النھاریة لألطفال.

التالیة للحصول على یتعین فضالً عن ذلك استیفاء الشروط 
 إعانات المشاركة:

 18لألطفال والشباب حتى إتمام سن  •
 .اإلعانات على بالحصول المطالبة في الحق عاًما،

 ما اإلعانات التي تشتمل علیھا حزمة التعلیم والمشاركة؟

 اإلعانات التعلیمیة:
 اللوازم المدرسیة: •

 100دفع  سیتم -في أغسطس-في بدایة العام الدراسي 
سیتم دفع  -في فبرایر-یورو، وفي الفصل الدراسي الثاني 

یورو. یتعین فقط على مستحقي اإلعانات الذین  50
یحصلون على إعانة السكن أو عالوة األطفال، أن یتقدموا 

بطلب غیر رسمي للصرف لدى مصلحة الشؤون االجتماعیة 
ب الموجودة في محل اإلقامة. یُمكنك ھنا أیًضا على الرح

 والسعة استخدام استمارة الطلب المتعارف علیھا.
 وجبات الغداء: •

سیتم تحمل تكالیف وجبة الغداء في مراكز الرعایة 
 النھاریة / المدرسة / المدرسة

) OGATAأو  OGS اختصاًرا( كامل بدوام المفتوحة
 بالكامل. یُرجى تقدیم مستند

 الشؤون مصلحة أو التوظیف مركز لدى بالتكالیف
 ابنك أو طفلك مشاركة یوضح المختصة، االجتماعیة

 .المذكورة المؤسسات بأحد الغداء وجبة في المراھق
وسیسوي مركز التوظیف أو مصلحة الشؤون االجتماعیة 
التكالیف مباشرةً مع المؤسسة. ولن تحصل على تعویض 

 عن التكالیف إال في حاالت استثنائیة.
سیتم تحمل  سیة:النزھات (المدرسیة) والرحالت المدر •

تكالیف النزھات (المدرسیة) والرحالت المدرسیة في 
مراكز الرعایة النھاریة / المدرسة / المدرسة المفتوحة 

) بالكامل. OGATAأو  OGSبدوام كامل (اختصاًرا 
بعد إعالن الرحلة من خالل المؤسسات المذكورة أعاله، 

الوقت  یُرجى تقدیم االستبیان المملوء من قِبل المؤسسة في
المناسب. سیسوي مركز التوظیف أو مصلحة الشؤون 
االجتماعیة التكالیف مباشرةً مع المؤسسة. ولن تحصل 

 على تعویض عن التكالیف إال في حاالت استثنائیة.
 تكالیف تنقل التالمیذ: •

یتم استبدال المساھمة المتعلقة بتذكرة رابطة النقل العام في 
مل التي تقدم بالفعل من راین رور أو تذكرة القطار بالكا

قِبل المدرسة أو مكتب إدارة المدرسة وفقًا للوائح الجدیدة. 
یُرجى تقدیم كشف حساب بنكي إلى مركز التوظیف أو 
مصلحة الشؤون االجتماعیة المختصة، یُوِضح تحصیل 

 المدفوعات الخاصة برابطة النقل.
 دعم التَعلُّم: •

لعروض إلى جانب ا-یُمكن للطالب الذین یحتاجون 
إلى مزید من المساعدة (دروس التقویة)  -المدرسیة

للوصول إلى أھداف التعلم، تقدیم طلب للحصول على دعم 
التَعلُّم من خالل نموذج الستبیان تملؤه المدرسة. تجد 
عروض دعم التَعلُّم المناسبة (معلمي دروس التقویة 

والمدارس التي تقدم دروس تقویة) من خالل الصفحة 
 -www.rheinلدائرة راین كرایس نویس عبر  الرئیسیة

kreis-neuss.de/bildungspaket. 


