
تشجيع الفرص لالطفال واليافعني

والبالغني من الشباب
تعليم  و مشاركة

اين اتقدم بطلب املنافع؟

معونة البطالة 2 او املعونة االجتامعية:

مكاتب العمل التابع لبلدية الن ـ ديل يف
Sophienstraße 5

Wetzlar 35576
Wilhelmstraße 16-22

Dillenburg 35683
info@jobcenter-lahn-dill.de

مخصصات السكن، مخصصات االطفال، والخدمات وفق قانون 

الشؤون االجتامعية سابعا او قانون طالبي اللجوء:

دائرة ـ الن ـ ديل

قسم الشؤون االجتامعية واالندماج
Karl-Kellner-Ring 51

Wetzlar 35576
407-309 02771 – 407-1406 06441

مدينة فيتسالر / دائرة الرعاية االجتامعية
Ernst-Leitz-Straße 30

Wetzlar 35578
99-5071 06441

bildung-teilhabe@lahn-dill-kreis.de



يستطيع االطفال اللذين يذهبون اىل  املؤسسات النهارية، والتالميذ 

والتلميذات يف املدارس التعليمية او املهنية الحصول عىل دعم 

خاص )باكيت تعليمي(، اذا كانوا يتلقون مع اهليهم احدى او كل 

املنافع التالية:

نقود العاطلني عن العمل 2 او االعانة االجتامعية  •

منفعة وفق قانون الشؤون االجتامعية سابعا )اعانة    •

اجتامعية(  

اعانات وفق قانون طالبي اللجوء  •

مخصصات السكن او مخصصات االطفال  •

يستطيع اللذين يحصلون عىل نقود قليلة من العمل يف جلسة 

االستشارة االوىل لدى مكتب العمل املوجود يف مدينة سكنهم ان 

يتشفون فيام اذا كان لهم الحق يف ذلك ايضا.

ما هو املطلوب؟

الرحالت املدرسية او السفرات يف املدرسة او روضة االطفال

هنا تستلم املدرسة او ورضة االطفال التكاليف بشكل مبارش. املهم 

ان يقدم الطلب قبل موعد السفرة. ومن اجل ذلك يجب ان يكون 

لديكم العنوان املرصيف للمدرسة او روضة االطفال، واسم معلم 

الصف او املرشف )رسالة الوالدين(

نقل التالميذ

يستطيع تالميذ املرحلة املتوسطة من اسرتجاع اجور النقل. وهذا 

يكون وفق القواعد العامة اذا مل يكن باالمكان الذهاب اىل املدرسة 

ال عىل القدم وال عىل الدراجة الهوائية.

املشاركة يف الحياة االجتامعية او الثقافية

ميكن دعم االشرتاك يف الجمعيات، درس املوسيقى، او النشاطات 

االخرى يف اوقات الفراغ لالطفال والشباب حتى سن الـ 18 مببلغ 

10 يورو شهريا.

الحاجات املدرسية

يتلقى التالميذ والتلميذات مبلغ دعم وقدره 70 يورو يف شهر آب 

/ اغسطس )للنصف االول( ومبلغ 30 يورو يف شهر شباط / فرباير 

)يف بداية النصف الثاين من العام الدرايس(. وهذا الدعم مخصص 

القتناء الحقيبة املدرسية، لوازم رياضية، ادوات الكتابة والحساب 

والرسم. املبلغ يحول بشكل مبارش اىل اولياء االمور.

دعم التعليم

يحتاج االطفال يف بعض االحيان اىل الدعم من اجل تنقالتهم او 

المتام تعليمهم املدريس. وميكن تقديم مساعدة مكملة اذا ما كان 

الدعم وفق املعايري ومالئم ومطلوب.

معونة طعام الغداء

اذا كانت مؤسسات االطفال النهارية او املدارس تقدم وجبة 

الغداء، ميكن تقديم طلبا للحصول عىل الدعم بهذا الخصوص. ومن 

اجل ذلك يستلم اولياء االمور قسيمة خاصة. ويدفع املستفيد يورو 

واحد لكل وجبة كمساهمة ذاتية.

كيف اقدم طلبا لهذه املنافع؟
رجاءا، اميل طلبا لكل طفل او شاب. بطلب واحد ميكن التقديم 

عىل عدة منافع يف آن واحد. استامرة الطلب واملعلومات االخرى 

تجدونها يف:

www.lahn-dill-kreis.de

www.jobcenter-lahn-dill.de


