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مركب المعونات للتعلیم والمشاركة 
معلومات آلباء التالمیذ والتلمیذات

–أعزاؤنا األھالي 

أو مصلحة العالوات ) Sozialamt(أو مصلحة المعونات االجتماعیة ) JobCenter(إذا حصلتم على معونات من مركز األشغال 
م حقا ٢٠١١فیتمتع طفلكم منذ بدایة عام ) Kinderzuschlag(أو عالوة األطفال ) Wohngeldstelle(على أجرة السكن 

ً یمكنكم تقدیم طلبا بمنح كل المعونات المعنیة إلى .إضافیا في الحصول على معونات للتعلیم والمشاركة في الحیاة االجتماعیة والثقافیة

وتحصلون من نفس ) جتماعیة أو مصلحة العالوات على أجرة السكنمركز األشغال أو مصلحة المعونات اال(المرفق المسؤول عنكم 
كشھادة حقكم في استالم ھذه المعونات لعرض ھذه الشھادة في المدرسة أو شركة المواصالت العامة " جواز برلین ب و ت"المرفق 

.أو اتحاد المواصالت في برلین وبراندنبورج

:ةیضم مركب التعلیم والمشاركة المعونات التالی

)الرعایة اإلضافیة (  نزھات نھاریة تنظمھا المدرسة أو النادي العصري–١
للتذاكر (لضمان سد النفقات ). نزھات الصف ، المشاویر ، الجوالت(یستطیع طفلكم أن یشارك وبدون مقابل في النزھات النھاریة 

تقوم المدرسة أو . ي وقت مبكر مع إظھار جواز برلین النافذعلیكم تقدیم الطلب بسد النفقات في مدرسة طفلكم ف) ًوبطاقات الدخول مثال
.المربیة التي تنظم النزھة النھاریة بالخطوات الالزمة وتدفع نفقات النزھة النھاریة

  رحالت الصف–٢
م تعبئة ولغایة سد النفقات یجب علیك. یستطیع طفلكم أن یشارك في رحالت الصف المستمرة عدة أیام كما كان علیھ في الماضي

مركز األشغال أو مصلحة المعونات االجتماعیة أو مصلحة (استمارة الطلب المعني الموجود في المدارس والمرافق المانحة المعونات 
". طلب سد النفقات لرحلة صف تستمر عدة ایام في اطار القوانین المدرسیة النافذة"تسمى ھذه االستمارة ). العالوات على أجرة السكن

وبعد ذلك علیكم تسلیم الطلب والمصادقة إلى المرفق الذي . مدرس أو المدرسة المسؤولة عن تنظیم الرحلة على ھذا الطلبویصادق ال
).حساب رحالت التالمیذ(یمنحكم المعونات ، ویحول ھذا المرفق المبلغ المعني إلى المدرسة 

  توفیر اللوازم المدرسیة الشخصیة–٣
فبرایر لتوفیر اللوازم /  شباط ١ یورو في ٣٠أغسطس و/ آب ١ یورو في ٧٠كم المعونات على تحصلون من المرفق الذي یمنح

مركز األشغال أو مصلحة المعونات (المرفق الذي یمنح لكم المعونات ). األقالم والكراسات واألوراق(المدرسیة الشخصیة لطفلكم 
یجب اظھار البطاقة المدرسیة . سؤول عن دفع ھذین المبلغین ھو المرفق الم) االجتماعیة أو مصلحة العالوات على أجرة السكن

اذا حصلتم على عالوة على اجرة السكن او على تموین الطفل ، علیكم رفع . لھذا المرفق) Schülerausweis(الخاصة بطفلكم 
.طلب خاص بسد نفقات رحلة الصف الى مصلحة العالوات على اجرة السكن المسؤول عنكم

میذ  نقل التال–٤
یمكنكم تقدیم طلب بتذكرة مرخصة للتالمیذ إلى المرفق ) S-Bahn أوBVG(إذا كان طفلكم بحاجة إلى تذكرة المواصالت العامة 

یبلغ سعر ھذه التذكرة ). مركز األشغال أو مصلحة المعونات االجتماعیة أو مصلحة العالوات على أجرة السكن(المانح المعونات لكم 
. یورو كتذكرة اشتراك12,08  یورو في الشھر أو AB15ین المرخصة في منطقة برل

تصدر التذاكر المرخصة للتالمیذ للذھاب إلى أي مدرسة ما بعد االبتدائیة )المدرسة الثانویة المندمجة الحدیثة ، الجمنازیوم ، المدرسة 
المھنیة( الواقعة على مسافة تزید عن ۲ كیلومترات من منزل التلمیذ. وتصدر التذكرة المرخصة لتالمیذ المدارس االبتدائیة والمدارس 

: كیلومتر من منزل التلمیذ١ الواقعة على مسافة تزید عن ٦ إلى ١األخرى التي تدرس الصفوف 
، اذا زادت المسافة بین أقرب مدرسة ابتدائیة والمنزل عن كیلومتر واحد
مدرسة بعیدة ،إذا لم یحصل طفلكم على مقعد في أقرب مدرسة ابتدائیة بل في 
 ًإذا عرضت المدرسة تعلیما خاصا أسالیب تعلیمیة وتربویة خاصة ، مدارس جماعیة ، مدارس ثانویة مندمجة حدیثة تضم (ً

).المرحلة االیتدائیة

ًمزودا بصورة ھولوغرافیة إضافیة كرخصة للحصول على المعونات للتعلیم ) berlinpass-BuT(یحصل طفلكم على جواز برلین 

)BVG(وباالعتماد على جواز برلین ھذا یمكنكم الحصول على تذكرة التالمیذ المرخصة من شركة المواصالت العمومیة . مشاركةوال
أثناء ركوب المواصالت العمومیة یجب على طفلكم أن یحمل معھ جواز برلین ). VBB( براندنبورج للمواصالت –أو اتحاد برلین 

.ل وطابع الشھر الجاري  المزودة بصورة الطفVBBوتذكرة  



التعلم تشجیع  –٥
فیمكنكم طلب إجراءات ) ٦ أو ٥(ًإذا عجز طفلكم عن متابعة الدروس أو عن التقدم في التعلم أو إذا كانت عالماتھ المدرسیة ضعیفة جدا 

 المرافق المختصة المستقلة عن تنظم المدرسة ھذه اإلجراءات مع. تجري ھذه اإلجراءات عادة في مدرسة طفلكم. إضافیة لتشجیع التعلم
. ولغایة منح طفلكم  تشجیع التعلم ھذا علیكم تقدیم طلب بتشجیع التعلم إلى مدرسة طفلكم مع إظھار جواز برلین ب و ت. المدرسة

یقة  دق90 تجري اجراءات تشجیع التعلم عادة في حصتین تمد كل منھما .یمكنكم الحصول على استمارة ھذا الطلب من مدرسة طفلكم
یكون المدرسون على . بكل اسبوع في اطار التدریس النھاري او بعد انتھاء الدروس العادیة  المكان طفلكم حضور ھذه الدروس أیضا

.اتصال بالمرافق التي تعرض اجراءات تشجیع التعلم
  .عاده من اجراءات تشجیع التعلماب لىالرجاء ضمان مشاركة طفلكم بانتظام في تشجیع التعلم ألن غیابھ عدة مرات بدون اذن یؤدي ا

  طعام الغداء–٦
 یورو فقط لكل وجبة غداء في المدرسة ، ١لشركة التموین بطعام الغداء ستدفعون " جواز برلین ب و ت"بعد إظھار رخصتكم اي 

لمنحكم العالوة على سعر ھذا العقد شرط . ولكن یجب علیكم التعاقد مع شركة التموین على تناول طفلكم طعام الغداء في المدرسة 
.  یورو للوجبة الواحدة١ًفي نھایة كل شھر ستسلم شركة التموین لكم حسابا  یحدد كمیة وجبات الغداء التي تناولھا طفلكم بسعر . الغداء 

. وتدفع مصلحة شؤون المدارس  باقي النفقات الحقیقیة لطعام الغداء لشركة التموین

)  ، تشجیع إضافي أو رعایة عصریةOGB(ھاریة الطوعیة في مدرسة ابتدائیة أو مركز تشجیعي إذا شارك طفلكم في الرعایة الن
جواز برلین "وبعد إظھار . فیوجد ھناك عقد رعایة بینكم  وبین إدارة البلدیة أو المرفق التشجیعي المستقل، كما كان الحال في الماضي

وفي ضوء االیام الندرسیة وایام العطلة تبلغ حصتكم في نفقات . اء واحد یورو فقط  لوجبة غد١للجھة المتعاقدة ستدفعون " ب و ت
. یورو سابقا23 یورو شھریا بدال من 18,90طعام الغداء حالیا 

)الثقافة والریاضة ونشاطات وقت الفراغ(  المشاركة في الحیاة االجتماعیة -٧

الحصول على معونات للمشاركة في الحیاة االجتماعیة والثقافیة  سنة ، فیمكنكم تقدیم طلب ب١٨ًإذا كان أطفالكم أصغر سنا من 
. مثل االشتراكات التي تدفع للجمعیات الریاضیة أو الثقافیة)  الثقافة ، النشاطات المنظمة في وقت الفراغ اللعب ،الریاضة ،(الجماعیة 

 أشھر للمشاركة في نشاطات تنظمھا ٦لمدة أقصاھا ویمكن جمع ھذه المعونات .  یورو في الشھر١٠یبلغ الحد األقصى لھذه المعونات 
) مثل اتحادات الشبیبة أو جمعیات ریاضیة أو مدارس موسیقیة(على المرافق المعنیة . مرافق مساعدة الشباب في العطلة الصیفیة

لتقدیم طلب المعونة  الشھادة علیكم استعمال ھذه. إعطاء لكم شھادة حول نوع وبدایة ونفقات  النشاط المعروض قبل بدایة النشاط المعني
أو مركز المعونات ) Sozialamt(أو مصلحة المعونات االجتماعیة ) JobCenter(مركز األشغال (المعنیة لدى المرفق المسؤول 

Zentrale(المركزي لطالبي اللجوء  Leistungsstelle für Asylbewerber - ZLA ( أو مصلحة العالوات على أجرة السكن
)Wohngeldstelle (مع ذكر البیانات المصرفیة للمرافق العارضة خدماتھا.

 تقدیم طلب بعالوة  - باالضافة الى اشتراك العضویة في جمعیة ما على سبیل المثال – م یمكنكم2013أغسطس /  آب 1ًابتداء من 
ق بالنشاط االصلي المؤید رسومات استعارتھا شریطة ان ھذه العالوة االضافیة تتعلدوات الزمة أو لسد االاضافیة لشراء 

  بقدردة فقطح التي یجب دفعھا مرة وا الشخصیةحصتكمبما في ذلك  یورو في السنة ، 120قصى لھذه العالوة د االحیبلغ ال.بالمعونة
غ  المرفق المسؤول عن منح المعونات ویحول ھذا المرفق مبلعلیكم تسلیم فاتورة شراء االدوات أو رسوم استعارتھا الى.  یورو30

. یورو90العالوة وحدھا االقصى 

ًتجدون مزیدا من المعلومات في اإلنترنت تحت عنوان
http://www.berlin.de/sen/bjw/bildungspaket/


