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 معلومات موجھة
 إلى أولیاء األطفال الذین یتلقون الرعایة الالزمة في الروضة أو مراكز الرعایة النھاریة لألطفال

 أعزائي الوالدین،

المجتمع. ال یجدر أن یكون ذلك مرتبًطا بدخل األسرة. ولذلك یجب أن یحصل كل األطفال على فرص متساویة في التعلیم والمشاركة في 
 ).BuTفھناك دعم مقدم من باقة التعلیم والمشاركة بما یسمى (

 على إعانات التعلیم والمشاركة؟ الحصولمن یحق لھ  

 :األطفال والشباب الذین یحصلون ھم أنفسھم أو أولیائھم على

 (Arbeitslosengeld II)الجوب سنتر  -إعانة البطالة  •
 (Sozialgeld)السوتسیال  -اإلعانة االجتماعیة  •
 (Sozialhilfe)وتسیال سمن ال -المعونة االجتماعیة  •
 (Kinderzuschlag)اإلعانة اإلضافیة لألطفال  •
 أو  (Wohngeld)معونة السكن  •
اإلعانات التي تمنح وفقًا لقانون إعانات طالبي اللجوء  •

(Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) 
حتى وإن لم تحصل األسرة على أي من اإلعانات المذكورة أعاله ألن دخلھا أعلى بقلیل من الحد الذي تُمنَح على أساسھ  •

الجوب اإلعانة، یمكن المطالبة بإعانات خاصھ إضافیھ لتمویل التعلیم والمشاركة في األنشطة العامة. في ھذه الحالة، یكون 
 ھو نقطة االتصال األولى.) Jobcenter(سنتر 

 العروض المقدمة إلعانات التعلیم والمشاركة في األنشطھ؟ھي ما 

 مركز الرعایة النھاریة لألطفال (في الوقت الحالي یتم دفعالحضانة/  تحمل مصاریف الغداء في الروضة و •
 20سوف تسقط قیمة اشتراك الفرد الشھریة البالغة  1/8/2019اعتباراً من  الجدید:یورو شھریًا)،  23     

 حیث تصبح المشاركة في الغداء بالمجان.ب                                       یورو، 
 مراكز الرعایة النھاریة لألطفال/تحمل مصاریف المشاركة في النزھات الخلویة النھاریة التي تنظمھا  •

 .الحضانةالروضة أو      
 الحضانةتحمل مصاریف المشاركة في الرحالت متعددة األیام التي تنظمھا الروضھ أو  •
 تحمل مصاریف المشاركة في الحیاة االجتماعیة والثقافیة الجماعیة •

 ھاریة لألطفال؟كیف یستطیع طفلي االشتراك المجاني في الغداء وفي النزھات الخلویة النھاریة التي تنظمھا دور الرعایة الن

إن كنت تحصل على أي من اإلعانات االجتماعیة المذكورة أعاله، فیمكنك في نفس الوقت المطالبة بالحصول على إعانات  •
 باقة التعلیم لصالح طفلك.

 ، إذا كنت تحصل على(Wohngeldstelle)  وال یتعین ھنا التقدم بطلب كتابي. فقط لدى مكتب إعانات السكن•
 ال یزال من الضروري التقدم بطلب خاص للحصول على ھذه اإلعانة. )Wohngeld( إعانات السكن 
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مركز الرعایة النھاریة لألطفال أو دار الحضانة/ (العقد المبرم مع الروضھ أو   اتتاثبو اإلدلة األما یلزم من ویكفي أن تقدم  •
 لألطفال). قرار تحمل مصاریف المأكوالت ضمن برنامج الرعایة النھاریة

 (Jobcenter)الجوب سنتر ھي:ائرلحصول على إعانات. وھذا الدولبات اوھذا لدى الدوائر التي قمت لدیھ حتى اآلن بتقدیم ط •
 Landesamt für)،أو المكتب االتحادي لمسائل الالجئین(Sozialamt)السوتسیال -، أو مكتب الشؤون االجتماعیة

Flüchtlingsangelegenheiten)  اإلعانات السكنیة  أو مكتب(Wohngeldstelle)  األخیر ھو المسؤول أیًضا (وھذا
 ألطفال).اإلضافیة الالزمة لعانات طلبات اإلتلقي عن 

 .الخاص بطفلك -BuT berlinpassجواز/بطاقة برلین سوف تحصل بعد ذلك على   •
على الفور في دار الرعایة النھاریة لألطفال الملتحق بھا طفلك. في فترة الموافقة المذكورة،  BuTیتعین تقدیم بطاقة برلین  •

 عایة النھاریة لألطفال. ویورو لطفلك والذي یمثل رسوم الغداء في دار الر 23ستتوقف عن دفع مبلغ اشتراك األولیاء البالغ 
یستطیع طفلك المشاركة مجانًا في النزھات الخلویة  وكذالك ة،ھذه الفترة الزمنی طفلك بالمجان على غدائھ خالل سوف یحصل

 . النھاریة التي تنظمھا الروضھ
 لدى مركز شؤون BuTبرلین  بطاقة /یتعین تقدیم جواز، ھنا  دور الحضانةإلى و في حال ذھاب طفلك   •

كانت             التابع لھ. في ھذه الحالة أیًضا، یسقط التزام مشاركة اآلولیاء  في مصاریف الغداء. إن )  (Jugendamtالشباب      
إثبات مصدق   ھناك مصاریف مستحقة علیك عند القیام بنزھات خلویة نھاریة مع دار الرعایة النھاریة، فیمكنك  تقدیم دلیل 

 على المعونات واسترداد المبلغ.إلى الجھة التي تحصل منھا  علیھ من دار الحضانة
 المھلة المحددة! قبل انقضاء BuTالمناسب بتجدید جواز/بطاقة برلین  یرجى أن تقوم في الوقت •
یتیح أیًضا، شأنھ شأن جواز برلین "العادي"، إمكانیة الدخول  BuTإلى جانب اإلعانات الملحقة بباقة التعلیم، فإن جواز برلین  •

الجواز  استخدام في ترغبون مكنت إذاالثقافیة والریاضیة وأماكن قضاء أوقات الفراغ. بسعر مخفض إلى الفعالیات 
berlinpass-BuT  ً  مركزال إلى سم 4.5×  سم 3.5 بقیاس لطفلك ضوئیة صورة تقدیم  فیجب ،لألغراض المذكوره أیضا

 .م للحصول على المعوناتبك الخاص
 المعلومات والعروض والتخفیضات على الرابط التالي: م الحصول علىیمكنك      

http://www.berlin.de/sen/soziales/soziale-sicherung/berlinpass/. 
 

 ؟و الحضانة ي تنظمھا الروضھفلي االشتراك المجاني في الرحالت متعددة األیام التكیف یستطیع ط
 

دائرة المعونات التي یتم فیھ حتى اآلن تقدیم طلب للحصول على إعانات ذاتیة ھو من یتولى مصاریف الرحالت متعددة األیام  •
في دور الرعایة . ولھذا الغرض، توجد استمارة خاصة یقوم فیھا الشخص المسؤول عن و دور الحضانةأالتي تنظمھا الروض 

 لألطفال بتقدیم البیانات ذات الصلة. دور الحضانةالروض و 
 

 ما المساعدات التي أحصل علیھا إذا ما رغب طفلي في ممارسة نشاط جماعي في وقت الفراغ؟
 

عاًما) یمكنھم أیًضا الحصول على إعانات للمشاركة في الحیاة االجتماعیة والثقافیة المشتركة  18األطفال والشباب (األقل من  •
األلعاب، الثقافة، المشاركة في أنشطة أوقات الفراغ المنظمة). یتعین أن تتاح لك إمكانیة تنظیم وقت فراغك بشكل (الریاضة، 

مفید. ویمكن أن یكون ذلك مثًال في صورة التدریب في ناٍد ریاضي، أو تعلم أداة موسیقیة، أو التربیة الموسیقیة المبكرة، أو 
وقات الفراغ وجمعیات الشباب. أیًضا دورات السباحة والعروض المتحفیة یمكن أن المشاركة في أنشطة تنظمھا دور قضاء أ

تكون أیًضا إحدى ھذه الصور. في بعض الحاالت الفردیة، تقوم دور الرعایة النھاریة لألطفال بتنظیم وتقدیم دورات مماثلة 
 ولكن برسوم إلزامیة.

 1كات النادي والعضویة ومصاریف الدورات. واعتباًرا من وعندئذ یمكن مثًال أن تكون ھناك مصاریف مستحقة الشترا •
یورو شھری�ا، بغّض النظر عن مبلغ المصاریف الفعلي. كل ما  15، سوف یصل إجمالي االشتراك إلى 2019أغسطس/آب 

سوم علیك فعلھ ھو تقدیم ما یثبت وجود عرض لدى مكتب االشتراكات (مثًال عقد العضویة في النادي الریاضي، فاتورة ر
 الدورة). وبعد ذلك، سیتم مباشرة تحویل األموال إلیك.

حتى عملیة شراء التجھیزات الضروریة أو تحمل رسوم االستعارة ومصاریف االنتقاالت المستحقة، یمكن تمویلھا وتقدیم  •
 الدعم المالي للتكفل بھا.

 
الرابط التالي:  على یمكنكم الحصول على المزید من المعلومات واالستمارات              

                                                                                                   ./http://www.berlin.de/sen/bjf/bildungspaket 
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