ﺑرﻧﺎﻣﮫء آﻣوزﺷﯽ ﺷرق ھوﻟﺷﺗﺎﯾن
Textmasterformat bearbeiten

زﺑﺎن ﺳﺎده

ﺷرﮐت ﮐردن را ﻣﻣﮑن ﺳﺎزﯾد
ﺑرای ورزش /اﯾﺎم ﻓراﻏت /ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ،ﻧﺎھﺎر و ﮔردش ﺑﺎ
ﮐﯾﺗﺎ ،ﺑﮫ ﻋرﺿﮫ ﮐﻧﻧدهء ﺧدﻣﺎت  ،ﮐﺎرت آﻣوزﺷﯽ را اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد.

ﺧدﻣﺎت BuT-
ﺧدﻣﺎت  BuT-ﺑﺎ ﭘول ﮐم ﺑرای ﺟواﻧﺎن وﺟود دارد.
 BuTﻣﺧﻔف آﻣوزش و اﺷﺗراک ﮐردن اﺳت.
اﺷﺗراک ﮐردن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ :ﺣﺿور داﺷﺗن و ھﻣﮑﺎری ﮐردن.
ﺑﺎ  BuTھزﯾﻧﮫ ھﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﺗر ﻣﯽ ﺷود.
ﺑطور ﻣﺛﺎل:
•

ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻧﺎﺷر
ﻧﺎﺷر:

ﺑرﻧﺎﻣﮫء آﻣوزﺷﯽ
ﺷرق ھوﻟﺷﺗﺎﯾن

ﺷرﮐت ﮐردن را
ﻣﻣﮑن
ﺳﺎزﯾد

ﺧدﻣﺎت ﺗﺧﺻﺻﯽ ﮐﻣﮏ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
Lübecker Straße 41
23701 Eutin
ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﺟﺎب ﺳﻧﺗر ﺷرق ھوﻟﺷﺗﺎﯾن

و ﺑﯾﺷﺗرﯾن ھﺎ ......
در اﯾﻧﺟﺎ اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر را ﺑدﺳت ﻣﯽ آورﯾد:

ﻋﻧوان  /ﺗﺻوﯾر:
 : Marzanna Syncerz / Fotolia.Comﻋﻧوان ﺻﻔﺣﮫ

ﺑرﻧﺎﻣﮫء آﻣوزﺷﯽ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﮔردش و ﻣﺳﺎﻓرت
ﺑﺎ ﻣدرﺳﮫ و ﻣﮭد ﮐودک
ﻧﺎھﺎر در ﻣدرﺳﮫ و ﻣﮭد ﮐودک
اﺳﺑﺎب ﻣدرﺳﮫ
ﺗدرﯾس ﺧﺻوﺻﯽ
ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻋﺿوﯾت در ﺑﺎﺷﮕﺎه ھﺎ
ﮐﻼس ھﺎی ﭘدر و ﻣﺎدر ﮐودک
دوره ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﺷﻧﺎ
درس ﻣوﺳﯾﻘﯽ
ﻓراﻏت و ﺗﻌطﯾﻼت
ﮐﺎرت ﺗﺧﻔﯾف در ﺗﻌطﯾﻼت

: www.kreis-oh.de/bildungspaketاﻧﺗرﻧت
: 04521 788-510ﺗﻠﻔن
: BuT@kreis-oh.deاﯾﻣﯾل

ﮐدام ﻧوع ﺧدﻣﺎت وﺟود دارد؟

ﮐﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد از اﯾن ﺧدﻣﺎت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد؟
ﮐﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد از اﯾن ﺧدﻣﺎت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد؟
ﮐﯽ ﻣﺳوول ﻣن اﺳت؟
ﻟطﻔﺎ ﺑﮫ دﻓﺗر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧود ﺗﺎن ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد:
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﭘول ﺑﯾﮑﺎری و ﯾﺎ ﮐﻣﮏ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
طﺑﻖ ﻗﺎﻧون اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ 2
•

ﻣرﮐز ﺟﺎب ﺳﻧﺗر ﺷﻣﺎ

ﮔﯾرﻧده ھﺎی ﮐﻣﮏ ﺑرای ﺣﻘوق ﯾﺎ اﻣﻧﯾت اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻗواﻧﯾن
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﯾﺎ طﺑﻖ ﻗﺎﻧون ﻣزاﯾﺎی ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن از آن ﺑﮭره ﻣﻧد ﻣﯾﺷوﻧد.
•

دﻓﺗر ﮐﻣﮏ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ  /دﻓﺗر رﻓﺎه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣزاﯾﺎی ﻣﺳﮑن و ﯾﺎ ﮐودک

•

ﻣﻧطﻘﮫء ﺷرق ھوﻟﺷﺗﺎﯾن
ﺧدﻣﺎت ﺗﺧﺻﺻﯽ ﮐﻣﮏ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ

آﻧﮭﺎی ﮐﮫ ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﻣزاﯾﺎی ﻓوق را درﯾﺎﻓت ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد  ،اﻣﺎ ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧﻧد ھزﯾﻧﮫ ھﺎی آﻣوزش و ﻣﺷﺎرﮐت ﺧود را ﺗﻣوﯾل ﮐﻧﻧد )ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻣﺛﺎل اﻓراد ﮐم درآﻣد  ،واﻟدﯾن ﻣﺟرد(  ،اﯾن ﻓرﺻت را دارﻧد ﮐﮫ ﺣﻖ
ﻓردی ﺧود را در زﻣﯾﻧﮫء آﻣوزش و ﺧدﻣﺎت در ﻋرﺻﮫء ﻣﺷﺎرﮐت
ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﻧد.
•

ﻣرﮐز ﺟﺎب ﺳﻧﺗر

اطﻼﻋﺎت ﻋﻣوﻣﯽ
اطﻼﻋﺎت ﻋﻣوﻣﯽ

•

ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺑرای داﻧش آﻣوزان در آﻣوزش

در ﺻورت ﻧﺑود ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ،ﻛﯾﻔﯾت و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات از ﺳوی ﻣدرﺳﮫ ،ﻧﯾﺎز
ﺑﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ آﻣوزش اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻧﺎﺳب دارد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان آن را اراﺋﮫ
داد .اﯾن اﻣر ﺑﮫ ﺗﺄﯾﯾد ﻣدرﺳﮫ ﻧﯾﺎز دارد.
•

ﻧﺎھﺎر

اﮔر ﻣدرﺳﮫ ﯾﺎ ﻣﮭد ﮐودک ﻧﺎھﺎر ﺑرای ھﻣﮕﺎن را اراﺋﮫ ﻣﯽ دھد ،
ھزﯾﻧﮫء اﯾن ﻧﺎھﺎر را ﻣﯽ ﺗوان ﭘرداﺧت ﻧﻣود.
•

ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﻣوزﺷﯽ و ﺷرﮐت ﮐردن ﺑﺎ ھدف رﺷد دادن ﮐودﮐﺎن
 ،ﻧوﺟواﻧﺎن و ﺑزرﮔﺳﺎﻻن از ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﮐم درآﻣد ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده
از ﻓرﺻت ھﺎی اﺿﺎﻓﯽ آﻣوزﺷﯽ و ﺗﻔرﯾﺣﯽ اﺳت .ھﻣﯾن اﻣر در
ﻣورد ﮐودﮐﺎن  ،ﻧوﺟواﻧﺎن و ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﺟوان ﮐﮫ ﺧود ﻧﯾز
ﻣزاﯾﺎﯾﯽ درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  ،ﺻدق ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﮐدام ﻧوع ﺧدﻣﺎت وﺟود دارد؟
•

ﮔردش و ﺳﻔر از ﺳوی ﻣدرﺳﮫ  ،OGS ،ﻣدرﺳﮫ
اﺑﺗداﯾﯽ ﺗﺣت ﻣراﻗﺑت و ﻣراﮐز ﻣراﻗﺑﺗﯽ روزاﻧﮫ.

ﺷرﮐت ﮐردن در ورزش /اﯾﺎم ﻓراﻏت  /و ﻓرھﻧﮓ

ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن زﯾر  18ﺳﺎل ﺑودﺟﮫ ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ  15.00ﯾورو
ﺑرای ﻋﺿوﯾت در ﺑﺎﺷﮕﺎه  ،دوره ھﺎی واﻟدﯾن و ﮐودک  ،درس ھﺎی
ﻣوﺳﯾﻘﯽ  ،اﺳﺗﻔﺎده از ﮔذرﻧﺎﻣﮫ ﺗﻌطﯾﻼت و ﻣوارد دﯾﮕر درﯾﺎﻓت ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد .ﺑودﺟﮫ ﻣﺎھﺎﻧﮫ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺑزرﮔﺗر از
ﺟﻣﻠﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﺷود ،ﺑطور ﻣﺛﺎل درﺳﮭﺎی ﺷﻧﺎ و ﯾﺎ در اﯾﺎم ﻓراﻏت و
ﺗﻌطﯾﻼت را ﻣﯽ ﺗوان ﻧﺎم ﺑرد.

ھزﯾﻧﮫ ﺑرای ﺳﻔرھﺎی ﻣﺷﺗرک و ﺳﻔرھﺎی ﻣدرﺳﮫ ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽ ﺷود.

•

ﻟوازم ﻣدرﺳﮫ

داﻧش آﻣوزان ﺣداﻗل  100.00ﯾورو ﺑرای اﺳﺑﺎب ﻣدرﺳﮫ ﻣﺎﻧﻧد
ﮐﯾف ﻣدرﺳﮫ  ،ﺗﺟﮭﯾزات ورزﺷﯽ  ،ﮐﺗﺎب  ،دﻓﺗرﭼﮫ در  1اﮔﺳت و
ﺣداﻗل  50.00ﯾورو در ﺗﺎرﯾﺦ  1ﻓورﯾﮫ/ﻓﺑرور درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

_____________________________________
اﺷﺎره:
ﺳﮭم ھﺎی  OGSﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد.

•

ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺗراﻧﺳﭘورﺗﯽ داﻧش آﻣوزان

ھزﯾﻧﮫء ﺣﻣل و ﻧﻘل داﻧش آﻣوزان ﺑرای ﺣﺿور در ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن
ﻣدرﺳﮫ ﭘرداﺧت ﺧواھد ﺷد .ﺷرط ﻻزم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ
ﻧﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﭘﺎی ﭘﯾﺎده ﯾﺎ ﺑﺎ دوﭼرﺧﮫ ﺑرﺳﯾد و ھزﯾﻧﮫ ھﺎ از طرف
دﯾﮕری و ﯾﺎ دﻓﺗر دﯾﮕری ﭘرداﺧت ﮔردد.

