ﻻ تﻔوت الﻔﺮﺻﺔ !

ﺣﺰﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﳌﺸﺎرﻛﺔ

اﻻتصال واملﺰيد من املﻌلومات
Stadt Duisburg
E-Mail but@stadt-duisburg.de
Telefon 0203 940 00
Web duisburg.de/but

الدعم اﻹﺿاﰲ ﻷﻃﻔالﻚ
اللوازم املدرسية
دروس خصوصية
رحالت روضات االطفال
الرحالت الصفية والرحالت املدرسية
وجبات الغداء يف رياض األطفال واملدرسة

تكاليف مواصالت الطالب
األنشطة الرتفيهية

ببساطة قم بتقديم الطلب وانطلق!

Der Oberbürgermeister
Amt für Soziales und Wohnen 50-23 BuT
Beekstraße 38
47051 Duisburg

Jobcenter Duisburg
E-Mail
jobcenter-duisburg@jobcenter-ge.de
Telefon 0203 302 19 10
Web jobcenter-du.de/but

ما ﻫﻲ حﺰمﺔ التﻌليم واملﺸاركﺔ؟
ﻤﺗنﺢ خدمات التعليم واملشاركة لألطفال واملراﻫقني والشباب
فرص أفضل للتطور الشخﴢ واملشاركة يف الحياة االجتامعية.
تدعم الخدمات املختلفة للتعليم واملشاركة األطفال
واملراﻫقني والشباب من العاﺋالت التي تحتاج إىل دعم ماﱄ.
مع ﻫذه الخدمات  ،ميكن لطفلك استخدام العروض يف
الروضة واملدرسة ووقت الفراغ إذا مل تكن قاد ًرا عىل تحمل
التكاليف .تعني املشاركة أنه ميكن للجميع أن يكونوا جز ًءا
من كل ﳾء وأن يشاركوا يف الحياة االجتامعية .وﻫذا يعني
 ،عىل سبيل املثال  ،أن األطفال والشباب يذﻫبون إىل نا ٍدي
ريايض ويلعبون كرة القدم م ًعا .أو تعلم كيفية العزف عىل
آلة موسيقية يف مدرسة املوسيقى.

ملاذا أحصل عىل الدعم ؟
ما يصل إىل  180يورو سنويًا لألنشطة الرتفيهية
مثل املشاركة يف نا ٍدي ريايض أو زيارة مدرسة
موسيقى.
تغطية تكاليف السفر واإلقامة ودخول الرحالت
االستكشافية والرحالت املدرسية ورحالت رياض
األطفال.
تكلفة الغداء لألطفال والشباب املوجودين يف
املدرسة أو الحضانة أو الرعاية النهارية خالل
وقت الغداء.
تغطية تكاليف الدروس الخصوصية إذا واجه
األطفال والشباب صعوبات يف املدرسة.
ما ال يقل عن  150يورو للمستلزمات املدرسية
لكل عام درايس  ،مثل االدوات الرياضية واألقالم
والدفاتر.
تكاليف النقل املدريس عندما يكون لدى
األطفال طريق طويل للوصول إىل املدرسة.

كيف أتقدم بطلب الدعم ؟
إذا كنت تتلقى إعانة بطالة („، )“Hartz IV
فيمكنك التقدم إىل مركز التوظيف الخاص بك.
يف جميع الحاالت األخرى  ،يرجى تقديم الطلب إىل مدينة
 .Duisburgميكنك الحصول عىل مناذج الطلبات عرب اإلنرتنت
عىل  duisburg.de/butأو من مراكز خدمة املواطنني.ن
أرسل املستندات بعد ملئها إىل:

Stadt Duisburg,
Amt für Soziales und Wohnen, Bildung und Teilhabe,
Beekstraße 38, 47051 Duisburg

يسعد مستشاري مركز الدعم مساعدتك يف إكامل وإرسال
املستندات:

@0203 54 42 41 43 oder butberatung1
werkstadt-duisburg.de

من يستطيع
الحصول عىل املساعدة ؟
ميكن لجميع األطفال يف أرستك الحصول عىل مزايا التعليم واملشاركة
إذا تلقى طفلك أيًا من املزايا الحكومية التالية:
عالوة األطفال
إعانة البطالة ( IIاملعروفة أيضً ا باسم

(„)“Hartz IV

العالوة االجتامعية
املساعدة االجتامعية
إعانة السكن
طالب اللجوء
يتلقى التالميذ والتلميذات حتى سن  25عا ًما مزايا التعليم واملشاركة
إذا التحقوا مبدرسة عامة أو مهنية ومل يتلقوا بدل تدريب مهني.
يحصل جميع األطفال والشباب املحتاجني للمساعدة حتى سن 18
عا ًما عىل مزايا للمشاركة يف الحياة االجتامعية والثقافية يف املجتمع.

