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 آموزش و مشارکت بستھ
(Bildungs- und Teilhabepaket) 

 اطالعات برای
 والدین کودکانی کھ در کیتا یا مرکز مراقبت روزانھ کودکان از آنھا نگھداری میشود 

 والدین عزیز،

ھمھ کودکان باید شانس برابر برای آموزش و مشارکت در جامعھ داشتھ باشند. این موضوع نباید بھ درآمد خانواده بستگی 
 میباشد. برای شما موجود و پشتیبانی ، حمایت)(BuT داشتھ باشد. بنابراین، بستھ آموزش و مشارکت 

 ھای آموزش و مشارکت را دریافت مینماید؟ چھ کسی کمک 

 کودکان و نوجوانانی کھ خود یا والدین آنھا 
 II،(Arbeitslosengeld II)حق بیکاری  •
 (Sozialgeld)ھای اجتماعی، پول  •
 (Sozialhilfe) کمک ھزینھ اجتماعی، •
 (Kinderzuschlag)کمک ھزینھ فرزندان، •
 ,(Wohngeld)کمک ھزینھ مسکن یا •
 Leistungen nach dem) دریافت میکنند. را ھای متقاضیان پناھندگی ھای مطابق با قانون پرداخت پرداخت •

Asylbewerberleistungsgesetz 
کمی باالتر است، باز شما ، بھ دلیل اینکھ درآمد را دریافت ننمایداز پرداخت ھای فوق  ییک ھیچ شما حتی زمانیکھ •

قدم . در اینصورت باید درھ باشیدداشت را ادعایی مبنی بر دریافت پرداخت ھای مشارکت و آموزش یدھم میتوان
 د.مایی) مراجعھ نJobcenterبھ اداره کاریابی (نخست 

 پرداخت ھای آموزش و مشارکت شامل چھ چیزھایی میشود؟

 یورو در ماه 23در حال حاضر کھ  مرکز مراقبت روزانھ کودکان ( یاناھار در کیتا  خرچ یا مصارفپرداخت  •
 رایگان خواھد بود.غذا چاشت طوریکھ بھ یورو حذف میگردد،  20: سھم خودی 1.08.2019از   جدید)؛  میباشد

 تقبل ھزینھ ھای شرکت در گردش ھای روزانھ با کیتا یا مرکز مراقبت روزانھ کودکان •
 سفرھای چند روزه کیتا یا مرکز روزانھ مراقبت کودکان،تقبل ھزینھ ھای شرکت در  •
 تقبل مخارج شرکت در زندگی اجتماعی و فرھنگی در جامعھ •

فرزند من چگونھ میتواند بصورت رایگان در ناھار و گردش ھای روزانھ در کیتا و مرکز روزانھ مراقبت کودکان شرکت 
 کند؟

کنید، ھمزمان میتوانید ادعای دریافت پرداخت ھای مربوط بھ بستھ آموزش اگر شما ھریک از پرداخت ھای فوق را دریافت می •
 برای فرزندانتان را نیز داشتھ باشید.

) یک Wohngeldstelleباشد. فقط کافیست در مرکز حق مسکن ( برای این منظور نیازی بھ یک درخواست کتبی نمی •
 (Wohngeldstelle) درخواست جداگانھ انجام شود.
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کافی خواھد بود کھ شما مدارک الزم (قرارداد با کیتا یا مرکز روزانھ کودکان یا گواھی مخارج برای سھم پذیرایی  •
 .بھ اداره مرکز روزانھ بسپاریدمرکز مراقبت روزانھ کودکان) را 

میشود. این یعنی اداره و این کار در مرکز پرداخت ھایی کھ تا کنون در آن پرداخت ھای خود را درخواست میکردید انجام  •
 Landesamt für) ، اداره استانی مسائل مربوط بھ پناھجویان ,(Sozialamt) ، اداره تامین اجتماعی ,(Jobcenter) کاریابی

Flüchtlingsangelegenheiten)   یا اداره حق مسکن(Wohngeldstelle)  مورد آخر مسئول گروه واجد شرایط دریافت)
 میباشد). کمک ھزینھ فرزندان نیز

 ، دریافت خواھید کرد. berlinpass-BuTسپس شما یک کارت شناسایی   •
• berlinpass-BuT  باید سریعا بھ مھد کودکی کھ فرزند شما بھ آن میرود ارائھ گردد. در زمان مشخص شده برای

یورو برای ناھار در کیتا، نخواھد بود. فرزند  23بررسی درخواست شما، نیازی بھ پرداخت حق والدین، بالغ بر 
ایگان در گردش ھای کیتا نیز شما ناھار رایگان دریافت خواھد کرد. در این زمان فرزند شما میتواند بصورت ر

 شرکت نماید.
ارائھ شود. در اینجا نیز   .(Jugendamt) بھ اداره جوانان berlinpass-BuTدرمورد مرکز مراقبت روزانھ، باید   •

سھم والدین برای ناھار حذف میگردد. اگر در گردش ھای روزانھ مرکز مراقبت روزانھ کودکان مخارجی برای 
نید با گرفتن یک تاییدیھ از مرکز مراقبت بھ اداره پرداخت ھا مراجعھ نموده و آن مبلغ را پس شما بوجود آمد، میتوا

 بگیرید.
 اقدام نمایید! berlinpass-BuTلطفا بھ موقع برای تمدید  •
ورود با تخفیف بھ وقایع » معمولی« berlinpassمانند  berlinpass-BuTدرکنار پرداخت ھای مربوط بھ بستھ آموزشی،  •

 ، دیکن استفاده berlinpass-BuT از کار نیا یبرا دیخواھ یم اگرگی، ورزشی و اوقات فراغت را نیز ممکن میسازد. فرھن
 .شود ارسال شما خدمات مرکز بھ دیبا زین متر یسانت 4.5 در متر یسانت 3.5 قالب در شما کودک از گذرنامھ عکس کی

 آدرس زیر پیدا کنیداطالعات، برنامھ ھا و تخفیف ھا را میتوانید در 
./sicherung/berlinpass-http://www.berlin.de/sen/soziale 

 
 فرزند من چگونھ میتواند بصورت رایگان در سفرھای چندروزه کیتا و مراقبت روزانھ کودکان شرکت کند؟

 
سفرھای چند روزه کیتا یا مراقبت روزانھ کودکان در اداره پرداختی کھ شما تاکنون در آن پرداخت ھای تقبل مخارج  •

خود را دریافت میکرده اید، صورت میگیرد. برای این منظور یک فرم وجود دارد کھ در آن کیتا/کارمند مرکز 
 مراقبت روزانھ نیز اطالعات مورد نظر را در اختیار قرار میدھد.

 
 رزند من در زمان فراغت فعالیتی در اجتماع بخواھد انجام دھد، من چھ کمک ھایی دریافت میکنم؟اگر ف

 
سال) میتوانند پرداخت ھایی برای شرکت در زندگی اجتماعی و فرھنگی در اجتماع  18کودکان و نوجوانان (زیر  •

نمایند. آنھا باید این امکان را (ورزش، بازی، فرھنگ، شرکت در اوقات فراغت برنامھ ریزی شده) نیز دریافت 
داشتھ باشند کھ اوقات فراغت خود را بھ صورت ھدفمند بگذرانند. این میتواند شامل تمرین در باشگاه ھای ورزشی، 
یادگیری یک آلت موسیقی، آموزش زودھنگام موسیقیایی یا شرکت در فعالیت ھای مراکز تفریحی و انجمن ھای 

کالس ھای شنا و فعالیت در موزه ھا نیز امکان پذیر است. در موارد انفرادی،  جوانان باشد. ھمچنین شرکت در
 کالس ھای نیازمند بھ پرداخت نیز توسط کیتا ترتیب داده میشوند.

ھا در نظر گرفتھ میشوند. میزان در اینجا بھ عنوان مثال، ھزینھ ھای مربوط بھ باشگاه و حق عضویت اعضا و کالس •
یورو در ماه خواھد بود، صرف نظر از اینکھ میزان واقعی ھزینھ ھا  15مبلغ  2019ت پرداخت ھا از اول آگوس

چقدر باشند. فقط کافیست کھ شما یک گواھی در مورد این برنامھ ھا بھ اداره پرداخت ھای خود ارائھ نمایید (مثال 
بھ حساب شما واریز قرارداد عضویت در باشگاه ورزشی، صورتحساب ھزینھ دوره). مبالغ مورد نظر مستقیما 

 خواھند شد.
 کمک ھزینھ برای خرید تجھیزات مورد نیاز یا اجاره و رفت و آمد نیز ممکن است پرداخت شود. •

 
بھ آدرس اینترنتی ذیل مراجعھ شود  برای اطالعات بیشتر و دریافت فرم ھا

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