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 إعانات المشاركة:
 المشاركة االجتماعیة والثقافیة: •

ارتفعت میزانیة المشاركة في الحیاة االجتماعیة والثقافیة 
 الروابط، في لإلسھامات شھریًا یورو 15 إلى 10من 

 الریاضیة األندیة مثالً ( الفراغ ووقت الثقافة وعروض
 الترفیھیة والفعالیات السباحة ودورات الموسیقى ودرس

یُرجى تقدیم طلب تسجیل مناسب أو بطاقة  وغیرھا). 
عضویة لدى مركز التوظیف أو مصلحة الشؤون 

سیسوي مركز التوظیف أو و االجتماعیة المختصة.
الشؤون االجتماعیة التكالیف مباشرةً مع المؤسسة.  مصلحة

 ولن یتم تعویضك عن التكالیف إال في حاالت استثنائیة.

إذا كانت لدیك استفسارات حول موضوع حزمة التعلیم 
والمشاركة، یُرجى التوجھ إلى مركز التوظیف أو مصلحة 

 الشؤون االجتماعیة أو أیًضا إلى

ض مصلحة  دائرة راین كرایس نویس مفوَّ
الشؤون االجتماعیة  

Lindenstraße 4-6 
41515 Grevenbroich 

 5032-601 02181الھاتف: 
البرید اإللكتروني: 

 bildungspaket@rhein-kreis-neuss.de

مدرسة في دائرة راین یُسعد األخصائیون االجتماعیون في ال
 كرایس نویس مساعدتك في تقدیم الطلب.

یُسعد 
 أراس-بیكین فاطمة السیدة

-ُمنسقة األخصائیین االجتماعیین في المدرسة -
 57 31 822 / 0172الھاتف: 

f.pekin-aras@but-neuss.deالبرید اإللكتروني: 
 تدلك على جھة االتصال المناسبة.أن 

 حزمة التعلیم والمشاركة
 معلومات عامة

www.facebook.com/rheinkreisneuss

www.twitter.com/rheinkreisneuss

www.instagram.com/rhein_kreis_neuss

 

 المجتمعیة:إعانات المشاركة 
 

 المشاركة المجتمعیة والثقافیة:• 
 من أجل المشاركة في الحیاة االجتماعیة

 والثقافیة یُمنح شھریًا
 یورو كرسوم لألندیة 15مبلغ 

 واألنشطة الثقافیة والترفیھیة مثل النوادي الریاضیة
 ودروس الموسیقى ودورات السباحة
 إثبات مثلیُرجى تقدیم  والمعسكرات الصیفیة وما إلى ذلك).

 استمارة التسجیل أو بطاقة العضویة إلى
 مكتب العمل أو مكتب الشؤون

 االجتماعیة المختص.
 مكتب العمل أو مكتب الشؤون االجتماعیة المختص

  سوف یدفع لكم التكالیف.
 

 إذا كان لدیكم أي استفسارات تخص
 موضوع باقة التعلیم والمشاركة المجتمعیة

 المختصینیرجى التواصل مع الموظفین 
 في مركز العمل أو مكتب الشؤون االجتماعیة في نطاق محل إقامتكم.

 
 إذا كان لدیكم استفسارات عامة یسرنا التواصل مع

 راین كرایس نویس
 

Rhein-Kreis Neuss 
 5032 601 02181 الھاتف:

 neuss.de-kreis-bildungspaket@rheinالبرید اإللكتروني: 
 
 

arabisch



 باقة التعلیم والمشاركة المجتمعیة
 

  تتیح لكم باقة التعلیم والمشاركة المجتمعیة
 إمكانیة مشاركة أطفالكم في مزید من

 األنشطة التعلیمیة والترفیھیة.
  

 
 من یحق لھم االستفادة من باقة
 التعلیم والمشاركة المجتمعیة؟

 
 عامةً یجب أن یكون المشاركون من األطفال والشباب

 یحصلون على إحدى اإلعانات التالیة: الذین
 التأمین األساسي للباحثین عن عمل• 

 )SGB IIمن مكتب العمل (
 )SGB XIIإعانة اجتماعیة (• 
 )WoGGإعانة بدل سكن (• 
 )KiZعالوة أطفال (• 
 إعانات بموجب قانون إعانات طالبي اللجوء• 
)(AsylbLG 

 
 ھل ھناك مزید من المتطلبات

 استیفاؤھا؟التي یجب 
 

 یجب استیفاء المتطلبات التالیة أیًضا
 للحصول على اإلعانات التعلیمیة:

 عاًما 25یحق للتالمیذ حتى سن • 
 الملتحقین بمدرسة عامة أو مھنیة

 وال یتلقون بدل تدریب مھني
 الحصول على إعانة

 
 عالوة على ذلك یمكن أیًضا منح إعانات لمشاركة• 

 األطفال أو دوراألطفال الملتحقین بریاض 
 الرعایة النھاریة في الرحالت أو الجوالت

 االستكشافیة وللحصول على الوجبة
 الغذائیة.

 
 

 عاًما 18یحق لألطفال والشباب حتى سن • 
 الحصول على إعانة المشاركة المجتمعیة

 
 

 ما ھي اإلعانات التي تشملھا باقة
 التعلیم والمشاركة المجتمعیة؟

 
 إعانات تعلیمیة:

 
 مستلزمات المدارس:• 

 
 في بدایة العام الدراسي في شھر أغسطس

 الثاني في شھر فبرایر یُمنح مبلغ یورو وفي الفصل الدراسي 104یُمنح مبلغ 
 الذین یحق لھم الحصول على إعانة بدل سكن أو عالوة أطفال یورو. 52
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 ھم فقط من یجب علیھم أن یتقدموا بطلٍب لدى مكتب
 ) في نطاق محلSozialamtالشؤون االجتماعیة (

 إقامتھم لصرف اإلعانة دون استمارة رسمیة.
 یمكنكم أیًضا استخدام استمارة

 الطلب المعروفة.
 

 الوجبات الغذائیة:
 یُدفَع كامل تكالیف الوجبات الغذائیة للطالب الملتحقین

 بدور الرعایة النھاریة / المدارس / مدارس
 ).OGATAأو  OGSالیوم الكامل (

 تقدیم إثبات إلى مكتب العمل أویرجى  
 مكتب الشؤون االجتماعیة المختص
 على أن طفلكم یحصل على الوجبة

 الغذائیة في إحدى ریاض
 األطفال أو المدارس

 سیدفع لكم التكالیف مكتب العمل أو مكتب المذكورة.
 الشؤون االجتماعیة المختص.

 
 الرحالت المدرسیة والجوالت االستكشافیة:• 

 تكالیف الرحالت المدرسیة تُدفع كامل
 والجوالت االستكشافیة للطالب الملتحقین

 بدور الرعایة النھاریة / المدارس / مدارس
 ).OGATAأو  OGSالیوم الكامل (

 یُرجى 
 بعد اإلعالن عن الرحلة تقدیم

  خطاب معلومات الرحلة الُمرسل من المدرسة
 في الوقت المناسب.إلى مكتب العمل أو مكتب الشؤون االجتماعیة المختص 

 سوف تُدفع لكم التكالیف مباشرة.
 

 تكالیف انتقال التالمیذ في المواصالت: •
 سوف تُدفع لكم كل المبالغ التي تدفعونھا للحصول على

 ) أو تذاكر القطار،VRRتذاكر شركة نقل راین رور (
 والُمدعمة بالفعل من قبل المدرسة أو اإلدارة

 دة.المدرسیة وفقًا للوائح الجدی
 یُرجى 

 تقدیم كشف حساب بنكي، إلى مكتب العمل أو
 مكتب الشؤون االجتماعیة المختص، یوضح

 المبلغ المدفوع لشركة
 النقل.

 
 دعم التعلیم:

 یمكن للتالمیذ الذین یحتاجون إلى جانب التعلیم المدرسي
 مزیًدا من الدعم لتحقیق أھدافھم التعلیمیة

 (مساعدة خارجیة كالدروس الخصوصیة)
 التقدم بطلب للحصول على الدعم

 عن طریق تقدیم استبیان
 یمكنكم االطالع على معلومات بشأن دعم التعلیم تملؤه المدرسة.

 (المعلمین الخصوصیین والمدارس الخصوصیة)
 على موقع راین كرایس نویس 

 عبر الرابط التالي
www.rheinkreis-neuss.de/bildungspaket. 
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