دعم من أجل
التعليم والمشاركة

تقديم الطلبات
يجب أن يقدم لكل طفل طلب منفرد .وينطبق ذلك عل ى ك ل طل ب
يقدم للحصول على دعم من أجل التعليم والمش اركة )يس تثنى م ن
ذل ك الل وازم المدرس ية الشخص ية ل دى ك ل م ن يتلق ى إعان ة
اجتماعية طب /قا للقانون الجتماعي  2و .(12

عام

ويرجى تقديم الطلب ات ف ي ال وقت المح دد ،للحص ول عل ى ال دعم
المرجو لطفالكم كامل.
قسيمة الستحقاق ستصلكم مع إخطار الموافق ة .تق دم ه ذه الوثيق ة
مع استمارة الحساب إلى مقدم الخدمة ،ال ذي يق دم ب دوره القس يمة
إلى" مكتب الحالت الجتماعية والمسنين" للحصول على قيمتها.
توج د بيان ات تفص يلية ع ن ك ل أش كال "دع م م ن أج ل التعلي م
والمشاركة" منفرد /ة في المنشورات التية:
•
•
•
•
•
•

فرايبورغ
في برايزغاو

الناشر
مدينة فرايبورغ في برايزغاو
قسم 3
مكتب الحالت الجتماعية والمسنين
حرر في آب /أغسطس 2011

منشور "الرحلت المدرسية"
منشور " اللوازم المدرسية"
منشور "مواصلت التلميذ"
منشور "دروس التقوية"
منشور "وجبة الغداء"
منشور "المشاركة الثقافية والجتماعية"

يحصل التلميذ من سكريتارية )أمانة( المدرس ة بع د تق ديم أي م ن جواب ات
الموافقة )جواب استحقاق إعانة البطالة ،أو جواب استحقاق إعان ة الس كن ،أو
جواب استحقاق العانة الجتماعي ة( عل ى قس يمة الس تحقاق للحص ول عل ى
تذكرة تلميذ شهرية ل "باص/ترام/قطار" ).(Regiokarte
ماذا تعني دروس التقوية؟
يحتاج الطفال أحيانا  /إلى مساندة ف ي الواجب ات المدرس ية للوص ول به م إل ى
المستويات التعليمي ة المرج وة .تق دم ه ذه المس اندة عن دما ل تكف ي الحص ص
المدرس ية للوص ول به م إل ى تل ك المس تويات وعن دما يص عب التغل ب عل ى
مشاكل التعليم ،يمكن بناء على ذلك تقديم دروس تقوية تكميلية مناسبة.
من يحصل على دعم وجبة الغداء؟
عند توفير وجبة الغداء في دور رعاية الطفال والم دارس ،يمك ن أن يحص ل
التلميذ والطفال على دع م له ا.وذل ك ب أن ي دفع الطف ل عل ى س بيل المش اركة
يورو واحد ل غير من ثمن الوجبة الواحدة.
ماذا تعني "المشاركة في الحياة الثقافية والجتماعية"؟
يحصل الطفال والشباب دون سن ال  18على مبل غ  10,00ي ورو ش هريا،/
ح تى يتثن ى له م المش اركة ف ي ع روض العطلت المدرس ية والجمعي ات
الثقافي ة ،كالمش اركة ف ي دروس الموس يقى ،واللع اب الرياض ية ،واللق اءات

•
•
•
•

لوازم التلميذ المدرسية.
تكاليف مواصلت والتلميذ.دروس تقوية التلميذ.
وجبة غداء التلميذ والطفال في دور رعاية الطفال.
مشاركة الطفال والشباب حتى سن ال  18في الحياة
الثقافية والجتماعية

أي التكاليف تدفع عند القيام بالرحلت المدرسية ليوم واحد
ورحلت الفصول المدرسية لعدة أيام؟
ت دفع للتلميذ والطفال في دور رعاية الطفال تكاليف ال رحلت
ليوم واحد ورحلت الفصول لعدة أي ام المقدم ة ف ي بي ان حس اب
من قبل تلك الجهات.

اجعل المشاركة ممكنة
الطفال والشباب الفقراء له م ابت داء م ن ع ام  2011ح ق ق انوني
بالمشاركة في :ال رحلت المدرس ية ،ووجب ة الغ داء ف ي الم دارس
ودور رعاي ة الطف ال ،ودروس الموس يقى واللع اب الرياض ية
على اختلف أشكالها لدى الجمعيات والتح ادات المختلف ة ،حي ث
تنص لئحة التعلي م الجدي دة عل ى معاون ة ك ل الطف ال والش باب
والكبار دون سن ال  ،25الذين يحصلون على إعان ات اجتماعي ة
طب /ق ا للق انون الجتم اعي ) 12الب اب  3/4م ع مراع اة ق انون
الخدمات الخاص بط البي اللج وء( ،وك ذلك ال ذين يحص ل آب اؤهم
على إعانات السكن أو إعانات الطفال.

ما هي اللوازم المدرسية؟
يحصل كل تلميذ وتلميذة لشراء اللوازم المدرسية في

أين تقدم الطلبات؟

 .1آب/أغسطس )من يأخذ إعانات اجتماعية وإعانات تأمين الحد

من يأخذ استحقاقات البطالة  2يقدم طلبه إلى مرك ز الوظ ائف )

الدنى في  .1أيلول/سيبتمبر( على مبلغ  70,00يور

 (Jobcenterبفرايب ورغ .وم ن يأخ ذ إعان ات الس كن أو إعان ات

وفي  . 1شباط/فبراير على مبلغ  30,00ي ورو* .وب ذلك يك ون

الطف ال يق دم طلب ه إل ى مكت ب الس كن والعق ارات

) Amt für

 .(Liegenschaftenوم ن يأخ ذ العان ات

ش راء حق ائب الم دارس ،وملب س اللع اب الرياض ية ،ووس ائل

und Wohnungswesen

الكتابة والحس اب والرس م ك أقلم الح بر والرس م والل ة الحاس بة

ال جتماعية يقدم طلبه إلى مكتب الحالت الجتماعية والمسنين.

والكراسات ممكنا.

ويجب من الن فصاعدا /عن د ك ل موافق ة أخ رى عل ى دع م طبق ا /
لقانوني الحالت الجتماعية  2و  ،12تقديم طلب للحص ول عل ى

الترفيهية أو أوقات الفراغ.

)*ك ان ي دفع ح تى آب/أغس طس  2010مبل غ  100,00ي ورو دفع ة واح دة لك ل

"خدمات دعم التعليم والمشاركة" .ويتبع نفس الشيء عندما تنتهي

تلميذ .ولكن اللئحة الجديدة تطبق لول مرة في العام المدرسي (2011/2012

ف ترة اس تحقاق" إعان ات الس كن أو إعان ات الطف ال" لمواص لة

كيف يتم تقديم الدعم؟

متى تدفع تكاليف مواصلت التلميذ؟

ل يقدم الدعم في صورة نقود وانما في شكل قسيمة مستحقة الصرف

يق دم دع م مواص لت التلمي ذ ف ي إط ار "لئح ة فرايب ورغ

ول يشمل الدعم اللوازم المدرسية الشخصية.

أي دعم ممكن؟

بخصوص سداد التكاليف الخاصة بمواصلت التلميذ اللزمة“.

دعم الطفال والشباب والكبار دون سن ال  25يكون ممكنا في:

الحصول على الدعم الخاص بهما

•

رحلت ليوم واحد في المدارس ودور رعاية الطفال ،إضافة
إلى رحلت فصول مدرسية لعدة أيام.

