
 :مشارکت خدمات
 :فرھنگی و اجتماعی مشارکت •

 بھ یورو 10 از فرھنگی و اجتماعی زندگی در مشارکت بودجھ
 فرھنگی پیشنھادات باشگاه، ھایشھریھ برای یورو 15 ماھانھ

 موسیقی، کالس ورزشی، ھایباشگاه: مانند( فراغت اوقات و
. است یافتھ افزایش) غیره و تعطیالت فراغت اوقات شنا، دوره
 ً  یا نام ثبت برگھ مسئول، اجتماعی اداره یا شغل مرکز نزد لطفا

 اداره یا شغل مرکز. دھید ارائھ را مربوطھ عضویت کارت
ً  مسئول، تماعیاج  حساب مربوطھ نھاد با را ھاھزینھ مستقیما

 عنوان بھ را ھاھزینھ شما استثنایی مواردی در تنھا. نمایدمی
.  نمود خواھید دریافت جایگزین

 و تحصیل بستھ مورد در سئوال گونھ ھر وجود صورت در
 شغل مرکز از توانیدمی میل کمال با مشارکت،

(Jobcenter)، اجتماعی اداره (Sozialamt) از ھمچنین یا 
 :نمایید دریافت اطالعات ذیل طریق

Rhein-Kreis Neus ناحیھ 
(Landrat) مدیریت ناحیھ 
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6-4 پالک ،Lindenstraße خیابان
Grevenbroich ،41515 کد پستی

تلفن: 601-5032 02181
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توسط درخواست، ارائھ طی توانیدمی میل کمال با نیز شما
Rhein-Kreis Neuss ناحیھ در مدرسھ اجتماعی مددکاران

.گیرید قرار پشتیبانی مورد

این برای مناسبی متصدی بھ ذیل فرد طریق از توانیدمی شما
:نمایید پیدا دسترسی امر
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 :مشارکتی خدمات
 

 :فرھنگی و اجتماعی مشارکت •
 جھت یورو 15.00 ماھیانھ اعطای

   برای فرھنگی و اجتماعی زندگی در مشارکت
  فراغت اوقات و فرھنگی ھای برنامھ گردھمایی، ھای ھزینھ

  موسیقی، دروس ورزشی، ھای گردھمایی مانند(
ً . است پذیر امکان) غیره و تعطیالت ھای کمپ شنا، ھای کالس    نام ثبت فرم لطفا

  یا کاریابی مرکز بھ را مربوط
 دریافت عضویت کارت تا کنید ارسال ذیصالح اجتماعی خدمات ردفت

 .نمایید
 اجتماعی خدمات دفتر یا کاریابی مرکز

ً  را ھا ھزینھ   . کند می حساب شما با مستقیما
 

  مشارکتی و آموزشی بستھ مزایای مورد در اگر
ً  دارید، سوالی    یا ذیصالح کاریابی مرکز با لطفا

   تماس حلیم اجتماعی خدمات دفتر مدیر
 . بگیرید

 
  عمومی، سواالت داشتن صورت در
 : نمایید اقدام زیر تماس اطالعات طریق از

 
 نویسس کانتی راین
 02181 601 5032 :تلفن

 bildungspaket@rhein-kreis-neuss.de: ایمیل
 
 



 مشارکتی و آموزشی بستھ
 

   دھد می قرار شما اختیار در را فرصتی مشارکتی و آموزشی بستھ
  ھدفمند و العاده فوق آموزش مزایای از تا
 . شوید مند بھره خود فرزندان برای فراغت اوقات ھای برنامھ و

 
  بستھ خدمات از استفاده شرایط واجد کسی چھ

 است؟ مشارکتی و آموزشی
 

 باید نوجوانان و کودکان قاعدتاً،
 :کنند دریافت را زیر مزایای از یکی

 توسط شده ارائھ شغل جویندگان برای پایھ امتیاز• 
 )SGB II( کاریابی مرکز

 )SGB XII( رفاھی مزایای• 
 )WoGG( مسکن تأمین ھای ھزینھ کمک

 )KiZ( کودکان برای العاده فوق مزایای• 
  ویانپناھج مزایای قانون بر مبتنی خدمات• 
)Asylbewerberleistungsgesetz (یا 
)AsylbLG( 

 
 شوند؟ رعایت باید دیگر شرایط کدام

 
 برای باید زیر اضافی شرایط
 :شوند رعایت آموزشی خدمات دریافت

  سن تا محصالن مزایا این برای شرایط واجدین• 
  و کنند می تحصیل ای حرفھ و فنی یا عمومی آموزشگاه یک در کھ ھستند سالگی 25

 .کنند نمی دریافت کارآموزی حقوق
   مزایای دریافت امکان این، بر عالوه• 

  کودکان برای ناھار ارائھ ھمچنین و تفریحی سفرھای و گردش
 .دارد وجود ھا کودکستان و ھا کودک مھد در

 
 

   و کودکان مشارکتی خدمات ایبر شرایط واجدین• 
 . ھستند سالگی 18 سن تا نوجوانان

 
 شامل مشارکتی و آموزشی بستھ
 شود؟ می مزایا کدام

 
 :آموزشی خدمات

 
 :التحریر لوازم •

 
  شود، می شروع اوت ماه در مدرسھ کھ ھنگامی

 دوم نیمسال برای و یورو 104
ً . گردد می پرداخت یورو 52 مبلغ   کھ شرایطی واجد افراد صرفا
  بیشتر فرزند مزایای یا مسکن تأمین ھزینھ کمک 

 طریق از پرداخت برای غیررسمی طور بھ باید کنند، می دریافت را
 .دھند درخواست محلی اجتماعی خدمات دفاتر

 .کنید استفاده مشخص درخواست فرم از توانید می ھمچنین
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  بیشتر فرزند مزایای یا مسکن تأمین ھزینھ کمک 

 طریق از پرداخت برای غیررسمی طور بھ باید کنند، می دریافت را
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 :ناھار خدمات• 
  در شده ارائھ ناھار ھای وعده ھزینھ

  روزی شبانھ مدرسھ/  مدرسھ/  کودک مھد 
)OGS یا OGATA (قرار پوشش تحت کامل طور بھ  

ً  مزایا، این دریافت منظور بھ. گیرد می    لطفا
   دفتر یا کاریابی مرکز بھ را رسیدی
 دھد می نشان کھ کنید ارسال ذیصالح اجتماعی خدمات

  ناھار خدمات از شما نوجوان یا کودک 
 . کند می استفاده شده تعیین مرکز
 اجتماعی خدمات دفتر یا کاریابی مرکز

ً  را ھا ھزینھ   . کند می حساب شما با مستقیما
 

 :کالسی اردوھای و) مدرسھ( تفریحی ھای گردش •
  و) مدرسھ( تفریحی ھای گردش بھ مربوط ھای ھزینھ

 کودک مھد در ناھار کالسی، اردوھای
   روزی شبانھ مدرسھ/  مدرسھ/  
)OGS یا OGATA (شود می پرداخت کامل طور بھ. 

 ً   سفر، از اطالع از پس لطفا
   مدرسھ رسانی اطالع نامھ

  یا کاریابی مرکز بھ موقع بھ را
 .کنید ارسال ذیصالح اجتماعی خدمات اداره

ً  ھا ھزینھ  .شوند می حساب شما با مستقیما
 

 :آموزان دانش نقل و حمل ھزینھ •
  برای شما توسط باید کھ بخشی

   قبل از و شد می پرداخت قطار یا VVR بلیط
  یا مدرسھ طرف از ھزینھ کمک مشمول

  است، بوده مدرسھ مدیریت دفتر
 .شود می بازپرداخت شما بھ کامل طور بھ مقررات آخرین براساس

 ً    پرداختی مبلغ بر مبنی حسابی صورت لطفا
  نقل و حمل اتحادیھ توسط شما حساب از شده کسر

  یا اریابیک مرکز بھ را
  ارسال ذیصالح اجتماعی خدمات دفتر
 . کنید

 
 :یادگیری فرایندھای تقویت• 

 تحصیلی ھای برنامھ کنار در کھ آموزانی دانش
  بھ دستیابی برای بیشتری کمک بھ

  ،)خصوصی تدریس( دارند نیاز آموزشی اھداف
  است، شده تکمیل مدرسھ توسط کھ ای پرسشنامھ ارسال با توانند می
 مناسب ھای برنامھ. دھند درخواست خدماتی چنین یبرا
   تدریس ھای آموزشگاه و معلمان( یادگیری تقویت ھدف با

   تارنمای در توان می را) خصوصی
 نشانی بھ نویسس کانتی راین

 www.rheinkreis-neuss.de/bildungspaket یافت. 
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