حزمة التعليم لشرق هولشتاين
Textmasterformat bearbeiten

لغة سهلة
خدمات BuT-

اجعل المشاركة ممكنة
عند ممارسة الرياضة  /الترفيه  /الثقافة ،الغداء ،ورحالت رياض األطفال،
ببساطة قم بتقديم بطاقة التعليم لمقدم الخدمة.

للشباب مع القليل من المال ،تتواجد خدمات .BuT-
 BuTهي اختصار التعليم والمشاركة.
المشاركة تعني :كن معنا ،وانضم إلينا
مع  BuTأشياء كثيرة ذات تكلفة أقل
على سبيل المثال

هيئة التحرير
الناشر:

حزمة التعليم
لشرق هولشتاين

المساعدات االجتماعية المتخصصة
Lübecker Straße 41
23701 Eutin
بالتعاون مع مركز العمل لشرق هولشتاين

اجعل
المشاركة
ممكنة












الرحالت والسفريات
مع المدرسة ورياض األطفال
الغداء في المدرسة ورياض األطفال
األغراض المدرسية
مساعدة إضافية
مساهمات األعضاء باالتحادات
دورات الوالدين والطفل
دورات سباحة
دروس الموسيقى
أوقات الفراغ بالعطالت
تطبيقات العطلة

 ...وأكثر من ذلك بكثير.
هنا تحصل على مزيد من المعلومات:

العنوان  /الصور:
صورة عنوان الصفحةMarzanna Syncerz :
Fotolia.Com

حزمة التعليم

: www.kreis-oh.de/bildungspaketاالنترنت
: 04521 788-510الهاتف
: BuT@kreis-oh.deالبريد اإللكترونيE-

من يمكنه الحصول على الخدمات؟
من يمكنه الحصول على الخدمات؟
من المسؤول عني؟
يرجى االتصال بالجهة المسؤولة عنك:
الشخص الذي يحصل على إعانة بطالة أو مساعدات اجتماعية وفقا
للقانون االجتماعي 2


مقر مركز العمل الخاص بك

المستفيدين من المساعدات الخاصة بنفقة المعيشة أو األمان األساسي
وفقا للقانون االجتماعي  ،12أو المزايا بموجب قانون استحقاقات
طالبي اللجوء


مكتب المساعدة االجتماعية  /مكتب الرعاية االجتماعية

المستفيدين من إعانة اإلسكان أو إعانة الطفل.


دائرة شرق هولشتاين
الخدمات المتخصصة للمساعدات االجتماعية

أولئك الذين ال يحصلون على أي من المزايا المذكورة أعاله ،ولكن
ال يمكنهم تغطية تكاليف التعليم والمشاركة بأنفسهم (مثل أصحاب
األجور المنخفضة ،واآلباء الوحيدين) ،لديهم الفرصة لمراجعة حقهم
الفردي في الحصول على تكاليف التعليم والمشاركة.


مقر مركز العمل

معلومات عامة

ما هي الخدمات الموجودة؟
معلومات عامة


الدعم التعليمي للتالميذ والتلميذات

يمكن توفير دعم تعليمي مناسب إضافي عندما تكون العروض المدرسية
غير كافية وتحتاج إلى دعم .هذا يتطلب تأكيدا من المدرسة.


الغداء

إذا كانت المدرسة أو دور الحضانة للرعاية النهارية تقدم غداءا مشتركا،
فيمكن دفع هذا الغداء.


المشاركة في الرياضة  /الترفيه  /الثقافة

يحصل األطفال والشباب الذين تقل أعمارهم عن  11عاما على
ميزانية شهرية قدرها  10.11يورو لعضويات االتحادات ودورات
الوالدين والطفل والدروس الموسيقية والتطبيقات أثناء العطالت وغير
ذلك الكثير .يمكن أيضا ادخار الميزانية الشهرية ألنشطة أكبر مثل
دورات السباحة أو معسكرات العطالت.
_____________________________________
مالحظة:
ال يمكن تسوية مساهمات .OGS

تهدف حزمة التعليم والمشاركة إلى تمكين األطفال والمراهقين
والشباب من األسر ذات الدخل المنخفض لالستفادة من الفرص
التعليمية والترفيهية اإلضافية.
األمر نفسه ينطبق على األطفال والمراهقين والشباب الذين يتلقون
اإلعانات بأنفسهم.

ما هي الخدمات الموجودة؟


رحالت وسفريات من المدرسة ،OGS ،تحت إشراف
المدارس االبتدائية ودور الحضانة للرعاية النهارية.

سيتم تغطية تكلفة الرحالت المشتركة والرحالت المدرسية.


اللوازم المدرسية

يتلقى التالميذ والتلميذات المعدات المدرسية مثل الحقائب والمعدات
الرياضية والكتب والكتيبات في  1أغسطس على األقل 111.11
يورو ،وفي  1فبراير على األقل  01.11يورو.


تكاليف التنقل المدرسية

سيتم تغطية تكاليف نقل الطالب للحضور ألقرب مدرسة .الشرط
األساسي هو أنه ال يمكن الوصول إلى المدرسة سيرا على األقدام
أو بالدراجة وأن التكاليف ال يتم تحملها مسبقا من أي جهة أخرى.

