كيف تحﺼلون ﻋلﻰ المساﻋدات؟
للحاﺻلين ﻋلﻰ إﻋانة الﺒﻄالة من النوع II
طﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﻋﺎﻧﺔ اﻟـﺒﻄﺎﻟـﺔ ﻣـﻦ اﻟـﻨﻮع  IIﯾـﻀﻢ ﺑـﺸﻜﻞ
ﻣـﺒﺎﺷـﺮ طﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ.
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ﻟﺼﺮف اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت ﯾﺠﺐ إﺛﺒﺎت اﻻﺣﺘﯿﺎج إﻟﯿﮭﺎ .ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﻜﻢ ﻣﺜﻼ
إرﺳﺎل ﻓﺎﺗﻮرة وﺟﺒﺔ اﻟﻐﺬاء أو ﺗﻜﻠﻔﺔ رﺣﻠﺔ ﻣﺪرﺳﯿﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺔ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ )ﻛﻤﻄﻌﻢ اﻟﻤﺪرﺳﺔ( اﻟﺘﻜﻠﻒ ﺑﺎﻹرﺳﺎل.

ﻟﻠﺤﺎﺻﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﻌﯿﺸﺔ ،إﻋﺎﻧﺔ اﻟﺴﻜﻦ
أو ﻋﻼوة اﻷطﻔﺎل:
ﯾﺠﺐ ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ ﻟﺪى ﻣﻘﺮ دﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﺪاﺋﺮة إﻗﻠﯿﻢ أرﺗﻨﺎو ـ
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﻮظﯿﻒ )اﻟﺠﻮب ﺳﻨﺘﺮ(.

للحاﺻلين ﻋلﻰ إﻋانة طالﺒي اللجوء:
يجب تﻘديم طلب لدى مكتب الﮭجرة.

هل لديكم أسئلة؟

حزمة التعليم والمشاركة

يﻘدم الموقع اإللكتروني التابع لدﻋم العمالة المحلية بدائرة إقليم
أُ ْرتناو ـ مكتب التوظيف (الجوب سنتر) المزيد من المعلومات:

www.koa-ortenau.de

هل لديكم أسئلة معينة بالنسﺒة لوضعكم الخاص؟

العمل معا والمشاركة في المدرسة،
النادي وفي أوقات الترفيه

يمكنكم مراسلتنا ﻋﺒر اإليميل التالي:

bildungspaket@ortenaukreis.de
تم إﻋداد هذا المنشور بالتعاون مع الشﺒكة الوقائية التابعة لدائرة إقليم أُرْ تناو والنشر من طرف:

دﻋم مالي مﻘدم لﻸطﻔال والشﺒاب

مﻘر دﻋم العمالة المحلية بدائرة إقليم أُرتناو
 مكتب التوظيفLange Straße 51, 77652 Offenburg
تم دﻋم المواد اإلﻋالمية من طرف:
بادن فورتمﺒيرغ (شعار الوالية)
وزارة الشؤون االجتماﻋية واالندماج

استﺜناء:
ﯾﺼﺮف اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻠﻮازم اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻸطﻔﺎل ﺑﯿﻦ 7
و 14ﺳﻨﺔ .ﺗﺸﻤﻞ اﻹﻋﺎﻧﺔ اﻷطﻔﺎل اﻟﻤﻨﺤﺪرﯾﻦ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻼت ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﻌﯿﺸﺔ ،إﻋﺎﻧﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع  IIأو إﻋﺎﻧﺔ طﺎﻟﺒﻲ
اﻟﻠﺠﻮء.

ﻛﯿﻒ ﯾﺼﺮف اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ؟
ﯾﺪُﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﻟﻤﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت ،ﻣﺜﺎل ﻟﻤﻄﻌﻢ اﻟﻤﺪرﺳﺔ،
ﻣﻌﮭﺪ اﻟﻤﻮﺳﯿﻘﻰ أو ﻟﻠﻨﺎدي اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ.
ﯾﺼﺮف اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻷﺳﺒﺎب اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻣﺒﺮرة ﻷوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر أو
ُ
ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﺑﺎﻷﻣﺮ.

ﺗﺨﺺ اﻹﻋﺎﻧﺎت ﻛﻞ ﻣﻦ:
• التالميذ والﻄلﺒة الذين لم يتجاوز سنﮭم  25سنة
(لﻐاية  18سنة بالنسﺒة لعروض اﻷنشﻄة الترفيﮭية)
• اﻷطﻔال الذين يرتادون الحﻀانة أو الرﻋاية اليومية
• الﻄلﺒة ﻏير الحاﺻلين ﻋلﻰ بدل التدريب

من سيحﺼل ﻋلﻰ الدﻋم المالي من حزمة التعليم
والمشاركة؟
الشﺒاب المنحدرين من ﻋائالت تتﻘاضﻰ إحدى اإلﻋانات التالية:
• إﻋانة الﺒﻄالة من النوع ( IIطﺒﻘا للجزء  2من قانون الشؤون االجتماﻋية)
• التﺄمين اﻷساسي للمعيشة (طﺒﻘا للجزء  12من قانون الشؤون االجتماﻋية)
• ﻋالوة اﻷطﻔال

ﻣﺎھﻲ ﺣﺰﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ؟
ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻷطﻔﺎل ،اﻟﯿﺎﻓﻌﯿﻦ واﻟﺸﺒﺎب اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤـﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺟﯿﺪ
وإﻣـﻜﺎﻧـﯿﺔ اﻟـﻤﺸﺎرﻛـﺔ ﻓـﻲ ﻋـﺮوض اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ.
ﯾﺨﺼﺺ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺣﺰﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ وﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﺮوض اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ،
اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ.

• إﻋانة السكن
• إﻋانة طالﺒي اللجوء (طﺒﻘا لﻘانون إﻋانة طالﺒي اللجوء)

ماهي اإلﻋانات التي تشملﮭا حزمة التعليم والمشاركة؟
وجﺒة الﻐذاء

الذهاب إلﻰ المدرسة

الرحالت المدرسية ورحالت الﺼف

• تناول وجﺒة الﻐذاء في المدرسة والحﻀانة

• اﻟﺬھﺎب إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎص واﻟﻘﻄﺎر

• الرحالت ( ليوم واحد أو لعدة أيام)

• اﻟﺬھﺎب إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﺑﻌﺪ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻮع اﻟﻤﺪرﺳﺔ

• الرحالت مع نﻔس الﺼف أو المجموﻋة

• إذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﻟﺬھﺎب إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﺸﯿﺎ أو ﺑﺎﻟﺪراﺟﺔ ﻣﻤﻜﻨﺎ
• إذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﺗﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﻤﻜﻨﺎ

ما الذي سيتم سداده؟

ما الذي سيتم سداده؟
• تكلﻔة الﻄعام

ما الذي سيتم سداده؟
• ﺗﺬاﻛﺮ اﻟﺒﺎص واﻟﻘﻄﺎر

• تكاليف الرحلة
• التكاليف ال تشمل المﺼروف الخاص أو المسائل الشخﺼية

أوقات الترفيه ،الرياضة والﺜﻘافة

الدﻋم المدرسي

اللوازم المدرسية

• أنشﻄة الرياضة والﺜﻘافة (مﺜل نادي كرة الﻘدم ،فرقة
المسرح)

• إذا ﻛﺎن اﻟﻨﺠﺎح وإﺗﻤﺎم اﻟﺪراﺳﺔ ﺻﻌﺐ اﻟﻤﻨﺎل

• مﺜال :الدفاتر المدرسية ،اﻷقالم ،لوازم
الرياضة والحﻘيﺒة المدرسية

• دروس في الموسيﻘﻰ ،دورات الجامعة الشعﺒية

ما الذي سيتم سداده؟

• رحالت ترفيﮭية مع مجموﻋات (مﺜال الكشّافة ،رحلة إلﻰ
ﻋرض مسرحي)

• دروس ﺧﺼوﺻية محددة في ساﻋات معينة ،الدﻋم
في الواجﺒات المدرسية

بتاريخ 01/08

• اﻷنشﻄة تخﺺ اﻷطﻔال والشﺒاب الذي يﺼل سنﮭم إلﻰ  18سنة.

• إذا كان الدﻋم المدرسي داﺧل المدرسة منعدما

بتاريخ 01/02

ما الذي سيتم سداد تكلﻔته؟
• ﻣﺒﻠﻎ ﯾﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﺪود  15ﯾﻮرو
ﮭ
ﺗﺮﻓﯿﮭﻲ أو
• ﯾﺘﻢ ادﺧﺎر اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﻐﺎﯾﺔ ﺳﻨﺔ ﻟﮭﺪف ﻧﺸﺎط
ﻟﺪﻓﻊ رﺳﻮم اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻮادي.

متﻰ سيتم سداده؟

من كل سنة

ما الذي يجب ﻋليك فعله؟
• تﻘديم طلب

مالذي يجب ﻋليك فعله؟

• إرفاقه بإقرار من المدرسة بﻀرورة الدﻋم المدرسي

• اإلدالء بشﮭادة مدرسية بالنسﺒة لﻸطﻔال تحت  6سنوات وفوق  15سنة

