
والمشاركة  التعليم 
 مع فوائد التعليم والمشاركة ، يتم منح األطفال والشباب الذين يتلقون اموال

والثقافية في الحياة االجتماعية  نشاطا في  أكثر  للمشاركة بشكل  الفرصة  المواطنين 
مجتمع. مع تطبيق أموال المواطنين ، فإن تطبيق

تلقائيا عليها  للحصول  بطلب  التقدم  يتم  والمشاركة  التعليم 



يحق للتالميذ الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما االلتحاق بمدرسة للتعليم العام
 أو بدل التدريب المهني ، وكذلك األطفال في مركز BAföG وال يحصلون على

 الرعاية النهارية أو رعاية ما بعد المدرسة. ال يمكن افتراض تكاليف النقل المدرسي
 من خالل التعليم والمشاركة في راينالند باالتينات نظرا لوجود الئحة قانونية خاصة
 Sichelstraße 54290 ، 8 :بالوالية. يمكن تقديم الطلبات إلى مكتب مدرسة ترير

Trier ، 0 718 0651 الهاتف.

 باإلضافة إلى الحقائب المدرسية والمعدات الرياضية ، تشمل
 اللوازم المدرسية الشخصية أيضا مواد الكتابة والحساب

 والرسم مثل أقالم الحبر أو أقالم التلوين أو البوصالت أو
 المثلثات الجغرافية. تبلغ فوائد اللوازم المدرسية 174 يورو
 سنويا. تطبيق إضافي غير مطلوب. ومع ذلك ، يجب تقديم

شهادة مدرسية. يتم الدفع على دفعتين في بداية العام الدراسي

 يمكن تغطية التكاليف المتكبدة لجميع
 الرحالت االستكشافية ليوم واحد

 والرحالت المدرسية متعددة األيام. لن
 يتم تغطية مصروف الجيب أثناء الرحلة.

 يرجى تقديم الفواتير من المدرسة أو
 مركز الرعاية النهارية أو مركز رعاية

 ما بعد المدرسة إلى مركز العمل. إذا
 دفعت لنفسك ، فيرجى تقديم دليل على ذلك

.السترداد األموال

الخدمات؟ الحصول على  له  من يحق 

المدرسية اللوازم 

التعلم دعم 

02 03

.يجب تطبيق مزايا دعم التعلم بشكل منفصل
.يكون للطلب أثر رجعي في األول من الشهر الذي تم فيه تقديم الطلب

 يتم منح دعم التعلم للتالميذ الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما إذا كان مناسبا باإلضافة
 إلى العروض المدرسية وضروريا باإلضافة إلى ذلك من أجل تحقيق أهداف التعلم
 األساسية المحددة. يتم تغطية التكاليف بحد أقصى للساعة ويتم تسويتها مباشرة مع

.المزود
:هذا ما تحتاجه لتطبيق

تطبيق منفصل لدعم التعلم -
نموذج مدرس المادة المعني كتأكيد للمدرسة -

 أو عند www.jobcenter-trier-stadt.de احصل على كليهما عبر اإلنترنت في)
(الطلب في مركز العمل الخاص بك

نسخة من آخر شهادتين -

األيام ومتعددة  الرحالت 

المدرسة المدرسية )المدرسة / رياض األطفال / رعاية ما بعد  (الرحالت 

01.08.(   وفي نصف العام )01.02)

 مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأقالم الرصاص والحبر يجب أن تدفع ثمنها من قبل)
.المتطلبات القياسية

 للحصول على معلومات حول إعارة الكتب المدرسية والتقدم بطلب للحصول على
حرية المواد التعليمية في مدينة ترير ، يرجى االتصال بمكتب التعليم في مدينة ترير

.(01.02( (.01.08(



 يحق للتالميذ الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما والذين يذهبون إلى مدرسة التعليم العام
 وكذلك األطفال في مركز ،BAB أو BÄföG وال يحصلون على أي مزايا بموجب

.الرعاية النهارية، المشاركة في الحياة االجتماعية والثقافية
 وتهدف هذه الخدمة إلى تمكين األطفال والشباب من االندماج في النوادي والمجتمعات
 المحلية األخرى، وإقامة اتصاالت مع أقرانهم وتعزيز مواهبهم وقدراتهم. لهذا الغرض

 ، يتم توفير خدمات إضافية بحد أقصى 15 يورو شهريا. يمكن استخدامها لرسوم
 العضوية في النوادي الرياضية و / أو الموسيقية. يمكن توفير المبالغ لتمويل ، على

 سبيل المثال ، المخيمات الصيفية أو ما شابه ذلك. من المهم أن تقدم دائما فاتورة
.Jobcenter Trier Stadt رسوم العضوية إلى

يمكن تخصيص األداء
:يمكن استخدامها من أجل

رسوم العضوية من مجاالت الرياضة واأللعاب والثقافة و
(العيش المشترك )مثل نادي كرة القدم

، )أ ، نادي الرقص وما إلى ذلك
تعليم الفنون الفنية -

مروحة
n )مثل دروس الموسيقى( ،

األنشطة اإلرشادية ل -
ثقافة  تعليم

، )مثل زيارات المتحف)
المشاركة في األنشطة الترفيهية -

 من حيث المبدأ ، يؤخذ الغداء في االعتبار في االحتياجات العادية لألطفال والشباب.
 ومع ذلك ، فإن الغداء في المدرسة أو الرعاية النهارية عادة ما يكون أكثر تكلفة من

 الغداء في المنزل. لذلك ، يتم تعويض هذه التكاليف اإلضافية بفوائد التعليم والمشاركة.
.هناك إعانة لتغطية تكاليف المشاركة في غداء جماعي

.ال يجب أن يدفع الوالدان الدفع المشترك. أيضا ، ال يلزم طلب الغداء بشكل منفصل
.ومع ذلك، يجب على أولياء األمور إرسال فاتورة من المدرسة إلى مركز العمل

أو مركز الرعاية النهارية حول مشاركة أطفالهم في المجتمع
وأود أن أسأل المفوض عما إذا كان مستعدا لقبول قرار اللجنة. ثم المبلغ الكامل ل

 مركز العمل الذي سيتم تعويضه للمؤسسة. في بعض األحيان يرغب اآلباء في دفع
 ثمن الغداء مباشرة إلى المؤسسة. إذا دفعت ثمن الغداء إلى المدرسة أو رياض األطفال

 بنفسك ، استرداد المبلغ إذا قدمت لمركز العمل دليال على دفعتك. لن يتم أخذ الطعام
الذي يتم شراؤه من الكشك في االعتبار

 ال يمكن سداد تكاليف الغداء في مركز رعاية ما بعد المدرسة في إطار التعليم
 والمشاركة إال إذا أبرم مركز رعاية ما بعد المدرسة اتفاقية تعاون مع المدرسة وكان
 مسؤوال عن تقديم الطعام. يمكنك معرفة ما إذا كان هذا هو الحال في مركز العمل أو

.في مركز رعاية األطفال الخاص بك

الغداء دعم 

والثقافية االجتماعية  الحياة  في  المشاركة 
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:إذا كان لديك أي أسئلة ، يرجى االتصال ب

مركز العمل مدينة ترير

جينيسينوستر. 38

ترير, ألمانيا 54294

المقابالت الشخصية عن طريق التعيين: يرجى االتصال بنا

www.jobcenter.digital عن طريق الهاتف أو البريد اإللكتروني أو عبر خدمة صندوق البريد على

الهاتف: 0651 205 7000

الموضوع: لكن ;jobcenter-trier@jobcenter-ge.de :البريد اإللكتروني

:لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة

www.jobcenter-trier-stadt.de/leistungsabteilung/bildung-und-teilhabe

االتصال

الموافقة؟ منح  يتم  كيف 

06 07

 وكان األطفال الذين Bürgergeld إذا تم تقديم طلب للحصول على إعانات بموجب
 تقل أعمارهم عن 25 عاما يعيشون في مجتمع االحتياجات ، تقديم طلب للحصول

.تلقائيا )BuT( على المزايا وفقا للتعليم والمشاركة
 تتم الموافقة على مزايا التعليم والمشاركة لفترة الموافقة المقابلة على المزايا وفقا

 ألموال المواطن. مثال: تتلقى مزايا قياسية للفترة من يناير إلى يونيو ، ثم تتم الموافقة
.أيضا على مزايا التعليم والمشاركة من يناير إلى يونيو

:من المهم
 أن تقدم دائما اإليصاالت المناسبة )مثل الرسائل إلى أولياء األمور من المدرسة

 أو مركز الرعاية النهارية( وإثبات الدفع )مثل اإليصاالت / البيانات المصرفية /
.الفواتير( حتى يمكن سداد التكاليف لك

 يمكن تقديم الفواتير غير المدفوعة من المدرسة ومراكز رعاية ما بعد المدرسة
 والنوادي وما إلى ذلك. ثم يستقر مركز العمل مع مزودي الخدمة مباشرة. أو تريد دفع

الفاتورة بنفسك. ثم يرجى تقديم إثبات الدفع. سيتم رد المبلغ




