
Hessisches Ministerium
für Soziales und Integration

أوقات مقابالت التعليم واملشاركة

من الساعة 9:00 - 12:00 / من الساعة 13:00 - 15:00  اإلثنني 

من الساعة 9:00 - 12:00 / من الساعة 13:00 - 15:00  الثالثاء 

من الساعة 9:00 - 12:00 / من الساعة 13:00 - 15:00 اخلميس 

من الساعة 9:00 - 12:00 اجلمعة 

نقدم لكم املعلومات بعدة لغات على موقعنا اإللكتروني.

الناشر:

-Neue Wege Kreis Bergstraße -Kommunales Jobcenter
Walther-Rathenau-Straße 2

Heppenheim 64646

أيلول 2019

املعونات احملسنة

اعتبارًا من 1 آب 2019

كيف؟

كيف أحصل على الدعم؟

رسالة غير رسمية تكفي لإلستفادة من فرص حزم التعليم 

)Bildung und Teilhabe( واملشاركة 

. نقبلها بكل سرور عبر البريد اإللكتروني.

منذ 01/08/2019 أصبح من الضروري التقدم بطلب منفرد فقط 

لدعم التعلم. حتصلون على كل املعونات األخرى للتعليم واملشاركة 

بعد تقدمي اإلثباتات. جتدون اإلستمارات املطلوبة على موقعنا 

اإللكتروني.

إستثناء: على احلاصلني واحلاصالت على إعانة السكن وعالوة 

األطفال التقدم لكل املعونات بطلبات منفردة.

 حتصلون على اإلستمارات من املوقع:
www.bildungspaket.neue-wege.org

لإلتصال بالتعليم واملشاركة

   
 Neue Wege Kreis Bergstraße

- Kommunales Jobcenter -
Bildung und Teilhabe

Walther-Rathenau-Str. 2
Heppenheim 64646

هاتف: 6051 - 15 / 06252 

فاكس: 6053 – 15 / 06252

bildungspaket@neue-wege.org :البريد اإللكتروني

التعليم حزمة 

بيرغشتراسيه في منطقة 



 تالحرلاو ةيمويلا تاهزنلا

ةيسردملا

 فيلاكتلا ةيطغت متي

 تاهزنلاو تالحرلل ةيلعفلا

.ةيسردملا

 فورصم ةيطغت نكمي ال

 .بيجلا

ملعتلا معد

 ةيطغت متت نأ نكمي

 جراخ ملعتلا معد فيلاكت

.ةسردملا

 بلط ميدقت بجي :نكل

.ضرغلا اذهل لصفنم

ءادغلا

  فيلاكت ةيطغت متت

 ةسردملا يف يعامجلا ءادغلا

.لافطألا ةضور وأ

؟اذام

 ؟لصحأ اذام ىلع

 ؟ةحاتملا تانوعملا يه ام

املشاركة في النشاطات 

الرياضية والثقافية

متاح لكل طفل أو شاب حتت سن 

ـ18 عامًا 15 يورو شهرياً. حتى  ال

يتمكن على سبيل املثال، من 

التقدم بطلب عضوية نادي ما، 

أو من املشاركة في نشاطات 

 ترفيهية أو دروس موسيقية 

في مدرسة للموسيقا.

حزمة التعليم األساسية

دعم التعلم

طعام الغداء

الرياضة والثقافة

النقل املدرسي

تتم تغطية تكاليف النقل املدرسي 

عند الذهاب إلى أقرب مدرسة متاحة 

لإلختصاص املطلوب في منطقة 

“Kreis Bergstraße„ بيرغشتراسيه

. يجب أن يكون طريق املدرسة أكثر 

 ÖPNV من 3 كم. إن قسم

 Öffentlicher Personennahverkehr(
النقل الداخلي العام( في املنطقة هو 

املسؤول حتى نهاية الصف 9 أو 10. 

اللوازم املدرسية

يتم منح 150 يورو لكل سنة 

دراسية. 100 يورو عند بدء 

العام الدراسي و50 يورو عند 

بداية الفصل الدراسي الثاني.  

َمن؟

َمن يستطيع احلصول على املعونات؟

يحق ألطفال العائالت التي تتقاضى:

 SGB II ـ ‹ إعانة البطالة II أو اإلعانة اإلجتماعية وفًقا ل
)II كتاب القانون اإلجتماعي )Sozialgesetzbuch II

 SGB XII)Sozialgesetzbuch(  ـ ‹ املساعدة اإلجتماعية وفقًا ل
)XII كتاب القانون اإلجتماعي XII

)Wohngeld(إعانة السكن ›
)Kinderzuschlag( عالوة األطفال ›

‹ إعانات وفق قانون إعانة طالبي اللجوء.

ميكن أن يحصل على حزمة التعليم األطفال وكذلك التالميذ و 

ـ25 عاماً. تقدم املعونات للمشاركة في  التالميذات حتى سن ال

ـ18 عاماً. احلياة اإلجتماعية والثقافية حتى متام سن ال

الشباب والبالغون اليافعون الذين يتقاضون راتب التدريب 

املهني ليس لديهم احلق باملطالبة.


