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بستھد مالی کمک  د زده کړې او ګډون  
( und Teilhabepaket -Bildungs ) 

والدینو لپاره مالومات چې پھ ورځنۍ پاملرنھ یا د ماشومانو د ساتونکو پھ وسیلھ یې پاملرنھ کېږيد ھغو ماشومانو د   

ګرانو والدینو، 

ولري. دا باید د کورنۍ پر  ونھکلھ چې خبره د زده کړې او پھ ټولنھ کې د ګډون پھ اړه وي، ټول ماشومان باید مساویانھ فرصت
 ) لھ لوري مالتړ وړاندې کېږي. BuT، د زده کړې او ګډون د بستې (عاید پورې تړلی نھ وي. لھ دې املھ

 د زده کړې او ګډون د بستې لپاره څوک د شرایطو وړ دي؟

 ترالسھ کوي: کمکونھ ماشومان او ځوان اشخاص چې دوی پخپلھ یا والدین یې الندې
 II (Arbeitslosengeld II) معاش یا پیسید بٻکارۍ  •
(Sozialgeld) د عاید مالتړ •
 (Sozialhilfe)ټولنیز فواید •
 (Kinderzuschlag)د ماشومانو معاش  •
  (Wohngeld)د کور فواید یا •
 .(Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) د کډوالۍ د غوښتونکو د قانون تر الندې فواید. •
لږ اوچتھ ده، د زده کړې  ھ موعاید سطح، ځکھ چې د مصرف وړ ویھٻڅ یو پورتني فواید نھ ترالسھ کتاسو ان کھ  •

 مراجعھ کولوکې، د دندو مرکز  حالتاو ګډون فوایدو تھ بیا ھم انفرادي غوښتنلیک وړاندې کٻدای شي. پھ داسې 
 لومړۍ سرچینھ ده.

د زده کړې او ګډون فواید کوم فواید دي؟ 

یورو کٻږي)  23کې د ماسپښین ډوډۍ (چې اوسمھال پھ میاشت کې  زیا د ورځنۍ پاملرنې پھ مرک کودکستانپھ  •
حذف شوی تر  پیسییورو میاشتنی  20نٻټھ باندې د  1د اګست پھ  2019رانغاړل کٻږي، پھ دې وروستیو کې، د 

 وړیا شي. ګډون   کی ماسپښین ډوډۍ پھ څو 
 ښتونھ رانغاړل کٻږي.یا ماشوم ساتونکو سره پھ یوه ورځنیو سفرونو کې د سفر لګ کودکستاند  •
 یا ماشوم ساتونکو سره د څو ورځو سفر لګښتونھ رانغاړل کٻږي. کودکستاند  •
 د ټولنیز ژوند پھ  ټولنیزو او فرھنګي مناسبتونو د ګډون لګښټ رانغاړل کٻږي. •

سره پھ یو ورځني وړیا  یا کودکستانزما ماشوم څھ ډول کولی شي تر څو د ماسپښین پھ ډوډۍ او لھ ورځنۍ پاملرنې او 
 سفر کې ګډون وکړي؟ 

خپل ماشوم لپاره د زده کړو د بستې فواید کھ تاسو لھ پورتھ ذکر شوو فوایدو څخھ یې یو ھم ترالسھ کوي، تاسو د  •
 ترالسھ کولی شئ. 

کوم  پارهد لیکل شوي غوښتنلیک د وړاندې کولو لپاره اړتیا نشتھ. بٻل غوښتنلیک یواځې د کور د فوایدو د دفتر ل•
 .(Wohngeldstelle) .دفتر چخھ چی تاسو د کور پیسی تر السھ کوی باید وراندی کری
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(لھ ورځنۍ پاملرنې یا عبارت دی  اړین اسناد. دا بھ کافي وي چې یواځې د خپل ماشوم اړین اسناد وړاندې کړئ •
 ماشوم ساتونکو سره تړون یا د ورځنۍ پاملرنې د ماسپښین د ډوډۍ رسید).

د فوایدو پھ دفتر کې ترسره کٻږي، چٻرې چې تاسو پخوا، د خپلو فوایدو لپاره غوښتنلیک وړاندې کړی وو. مر ادا  •
، د کډوالو د موضوعاتو اړوند ایالت  ,(Sozialamt) ، د ټولنیزې ھوساینې دفتر ,(Jobcenter) دا دفتر د دندو مرکز

کیدای   (Wohngeldstelle) کور د فوایدو دفتر او یا د  (Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten) دفتر
 (د کور د فوایدو دفتر ھمداراز د ماشومانو د اړونده ډلې د نقدي مرستو مسؤلیت ھم لري.) شی

 ترالسھ کړئ.  berlinpass-BuTتاسو بھ وروستھ  •
• berlinpass-BuT  ورکړل شي، تاسو بھ وروستھ لھ ھغې  استاد پھ کودکستان کیباید پھ فوري توګھ ستاسو د ماشوم

کې د خپل ماشوم د ماسپښین  کودکستانمجبور نھ یاست تر څو د نقدي مرستې د مشخصې مودې پھ ترڅ کې، پھ 
یورو تادیھ کړئ. ستاسو ماشوم بھ وروستھ لھ ھغې د ماسپښین وړیا ډوډۍ ترالسھ کړي. د  23ډوډۍ تھ د میاشتې 

ھمداراز کولی شي د ورځنۍ پاملرنې پھ یوه ورځنیو سفرونو کې پھ وړیا توګھ  دې مودې پھ ترڅ کې، ستاسو ماشوم
 ګډون وکړي. 

تھ   .(Jugendamt) باید ستاسو د ځوانانو د ھوساینې دفتر  berlinpass-BuTد ماشوم ساتوننکو پھ صورت کې،  •
د ورځنۍ پاملرنې پھ سفرونو کې تسلیم کړل شي. د ماسپښین د ډوډۍ لپاره د والدینو سھمیھ ھمدلتھ مستثنی کېږي. کھ 

پر تاسو باندې لګښت راځي، تاسو کولی شئ داسې ثبوت د خپلو فوایدو دفتر تھ وړاندې کړئ چې د ماشوم ساتونکي 
 پھ وسیلھ تایید شوی وي او وروستھ بھ تاسو ھمغھ پیسې بېرتھ ترالسھ کړئ.

 ې تېر شي، تسلیم کړئ. مو، مخکې لھ دې چې وخت ی berlinpass-BuTچې  مطمیین اووسیلطفا  •
پھ فرھنګي بنسټونو،  berlinpass-BuTسربېره پر ھغو فوایدو باندې چې د زده کړې پھ بستھ کې رانغاړل شوي،  •

غوندې، تخفیفونھ وړاندې کوي.  berlinpass-BuT "نورمال"سپورټي او تفریحي فعالیتونو کې د شاملېدو لپاره، لکھ 
 سانتي 3.5 د دیبا عکس د اندازه پاسپورتد  ماشوم د ستاسو نو ، وکاروئ ټب - نپاسیبرل لپاره ېد د ئړغوا تاسو کھ

مالومات، وړاندیزونھ او تخفیفونھ پھ الندې  .شي وسپارل تھ مرکز خدماتي ستاسوه رپھ شکل س سانتي x 4.5 متره
 پاڼھ کې موندلی شئ:

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

 زما ماشوم څھ ډول کولی شي  د ورځنۍ پاملرنې یا ماشوم ساتونکو پھ څو ورځنیو سفرونو کې پھ وړیا توګھ ګډون وکړي؟
 

نۍ پاملرنې یا ماشوم ساتونکو لھ لوري د څو ورځنیو سفرونو لګښتونھ د فوایدو د مرکز لھ لوري، چې تاسو د د ورځ •
خپلو فوایدو لپاره ورتھ غوښتنلیک ورکړی وو، ورکول کېږي. د دې لپاره یوه جال فورمھ موجوده ده چې پکې، د 

 نرسرۍ/ماشوم د پاملرنې اړوند شخص ھم د اړتیا وړ مالومات لیکي.
 

کھ زما ماشوم وغواړي چې پھ بېکاره وخت کې د ټولنې پھ فعالیتونو کې ګډون وکړي، زه څھ ډول مرستې ورتھ غوښتلی 
 شم؟

 
کلونو څخھ ښکتھ عمر لرونکي) کولی شي ھمداراز د ټولنیز ژوند پھ ټولنیزو او  18ماشومان او ځوان اشخاص (لھ  •

ناسبتونھ، پھ جوړو شوو تفریحي فعالیتونو کې ګډون) د ګډون فرھنګي فعالیتونو کې (لکھ سپورټ، لوبې، فرھنګي م
پھ موخھ فواید ترالسھ کړي. دوی باید فرصت ولري تر څو خپل تفریحي وخت پھ یوه معنې لرونکې توګھ منظم 
کړي. دا کېدای شي د بېلګې پھ توګھ روزنیز سپورټي کلبونھ وي، د موسیقي د االتو د غږولو زده کول، د ابتدایي 

قي زده کړه یا د تفریحي ودانیو او ځوانانو د ټولنو پھ تفریحي فعالیتونو کې ګډون کول راونغاړي. د المبو موسی
ھم کورسونھ پھ وړیا توګھ  کودکستان. پھ انفرادي قضیو کې بھ امکان لریکورسونھ او پھ موزیمونو کې فعالیتونھ ھم 

 جوړ کړي. 
 1د اګست لھ  2019د بېلګې پھ توګھ، د کلب د غړیتوب د فیس او د کورس د فیس لګښت کېدای شي حساب شي. د  •

یورو وي، پرتھ لھ دې چې اصلي لګښتونھ پھ پام کې ونیول  15کچھ پھ میاشت کې نېټې څخھ وروستھ بھ د فوایدو 
د غړیتوب تړون، د کورس د فیس لپاره رسید) شي. تاسو یواځې باید د وړاندیز یو ثبوت (لکھ لھ سپورټي کلب سره 

 د فوایدو دفتر تھ وړاندې کړئ. پیسې بھ وروستھ ستاسو بانکي حساب تھ پھ مستقیمھ توګھ ولېږدول شي.
د اړینو وسایلو د اخیستلو او یا د کرایې د فیس د تادیې او د سفر د لګښتونو پھ برخھ کې ھم نقدي مرستې موجودې  •

 دي.
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 پھ انالین توګھ پھ دې پاڼھ کې د السرسي وړ ديال ډٻر مالومات او فورمې 
/http://www.berlin.de/sen/bjf/bildungspaket 

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

