
 من الصغار والبالغون والشباب األطفال هم اإلعانة مستحقوا
 :على تحصل التي األسر

 يتم منح اإلعانات فقط بعد تقديم طلب رسمي.

 طلب منفصل لكل طفل.يجب تقديم 

يرجى تقديم الطلبات الخاصةةةةةةا بدلرات التعلوم في لسب مناسةةةةةةب سبل 

البدء بالنشةةةاط لكي يتمكأط اطفالكم مط اإلسةةةتفاام الكاملا مط الم ةةةاعدم 

 المالوا.

 يمكنكم الحصول على نماذج الطلبات:

 ( عند الموظف الم ؤلل في إاارم المقاطعاLRA) 

 في إاارم المدينا ال البلديا 

  الم ؤللمكتب العمل في 

  في اإلنترنب على الموسعwww.lrabb.de/but 
 

 لت لم الطلبات الموظفون الم ؤللون عط اإلجابا على االستف ارات

 :هم الموظفون اإلااريون

 في مكتب العمل 

 ( في إاارم المقاطعاLRAال ) 

  في إاارم المدينا 

 النوع الثاني /الأذيط يعدألن طلباتكم للحصةةةةةةول على إعانا البطالا مط 

اإلعانا االجتماعوا ال الم اعدم االجتماعوا ال اإلعانات بموجب سانون 

 إعانات طالبي اللجوء ال إعانا ال كط ال عاللم األطفال.

باإلجابا  ( في بوبلنغطLRAيقوم مكتب التن ةةةةةوإ في إاارم المقاطعا )

 على رسم  على استف اراتكم حول حزما التعلوم لالمشاركا

 ٠٧٠٧٣ ٦٦٣١٠٢٢الهاتف 

 

 

 االجتماعية اإلعانة /الثاني النوع من البطالة إعانة. 

 عشر الثاني االجتماعية الشؤون لقانون وفقا ً االجتماعية المساعدة

 لألطفال عالوةأو السكن إعانة 

 اللجوء طالبي إعانة قانون بموجب إعانات.  

 التعليم إعانات
  والمشاركة

 

 ينبغي .المنخفض الدخل ذات األسر والمشاركة التعليم باقة تدعم
 سوية الغداء وجبة لتناول لألطفال المثال سبيل على الفرصة إتاحة
 أو ما نادي في الدخول من تمكينهم أو الروضة، في أو المدرسة في

 .تعليمية دورات في التسجيل
 ٢٤ سن بلوغهم حتى اإلعانات هذه على الحصول للطالب يمكن
 تعويض أي تلقيهم وعدم مهنية أو عامة بمدرسة التحاقهم بشرط عاما ً
 .تدريب بدل أو

Landratsamt Böblingen 

Soziales und Teilhabe 

Parkstraße 16 

71034 Böblingen 

but@lrabb.de 

www.lrabb.de/but  

 
 :هامة مالحظة
 لكم أعاله، المذكورة المعونات من ألي تلقيكم عدم حال في حتى
 دخلكم كان إذا والمشاركة التعليم باقة إعانات من باالستفادة الحق

 به المسموح الحد عن فقط قليال ً يزيد دخلكم كان إذا مثال ً .منخفضا ً
 .الثاني االجتماعية الشؤون قانون بموجب
 العمل مكتب سيقوم .المسؤول العمل مكتب مع التواصل يرجى لذلك

 .وقيمتها اإلعانات لهذه استحقاقكم مدى فحص في بمساعدتكم

 هوئا التحرير

 ( بوبلنغطLRAإاارم مقاطعا )
 

 Landratsamt Böblingen, Februar 2021 
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 اإلعانة مستحقوا  طلبال تقديم

 



 ؟المدفوعة األشياء هي ما ؟المدعومة النشاطات هي ما
 

 ؟المطلوبة األوراق هي ما

 

  األطفال ورياض المدرسة رحالت

 المدرسة صفوف ورحالت

 

 الدراسيّة الرحالت أو الداخلية المدرسة في اإلقامة أيام، لعدة المدرسيّة الرحالت 

 ،الدخول ورسوم الوجبات السفر، المبيت

 الجيب مصروف يُدفع ال 

 ًًًًًًالُمستحق الشخص إلى أو للروضة أو للمدرسة مباشرة المبلغ تحويل سيتم  

 

 "قصيرة رحالت" طلب على إشارة ضع
 الفعاليّة عن الروضة من أو المدرسة من توضيحيّة رسالة الطلب مع أرفق 

 وجوده بحال بالدفع تأكيد  

 

 الشخصية المدرسية اللوازم
 للرسم، للحساب، للكتابة، أدوات الرياضة، لوازم المدرسية، الحقائبلشراءً ثابت مبلغ 

 الرقمية وللوسائط يدويةلًأعما لصنع 

 شباط شهر أول في يورو ٥٠ و آب شهر أول في لألهل يورو ١٠٠ مبلغ دفع 
 

     
 "الشخصية المدرسية اللوازم" طلب على إشارة ضع    

 حديثة مدرسي دوام شهادة أرفق  

  ة(سن ١٥ فوق وما سنوات ٦ سن دون ما لألطفال)

 

 المدرسية المواصالت بطاقة

 

 الدراسي للتأهيل مختارة مدرسة أقرب إلى الذهاب  

 التحضيرية للصفوف كم ١ً.٥ من وأكثر ، كم ٣ من أكثر المدرسة عن المسكن بعد يكون أن يجب 
 اإلبتدائية للمدارس

 المستحق الشخص إلى المبلغ دفع سيتم 

 
 "المدرسي النقل" طلب على إشارة ضع

 النقل تكاليف وقيمة الدفع إثبات

 حديثة مدرسي دوام شهادة  

 

 

 (التقوية دروس) تعليمية دورات 

 

 المطلوب التعليم لمستوى يصلوا لم الذين والطالب للطالبات  

 المدرسة نطاق خارج التقوية دروس إعطاء يتم أن يجب  

 المدرسة قِبل من أساسي بشكل الحساب وكذلك والكتابة القراءة لمهارات الدعم تدابير توفير يتم  

 (التقوية دورات مثل) المدرسة قِبل من المقدمة التقوية دروس لعروض األولوية إعطاء يتمً 

 المقاطعة وإدارة الخاص المعهد أو التقوية دروس معلم بين التكاليف حساب يتم (LRA)ًًالمدينة أو
 مباشرة العمل مكتبوأ

 

 

 "التقوية دروسًالتعليم دعم" طلب على إشارة ضع
 تعليمية لدورات الطالب بحاجة المدرسة شهادة" إضافية ورقة" 
 السنة نصف شهادة /شهادة آخر عن نسخة الحاجة عند 
 التقوية دروس مقدم اسم  

 

 وجبةًغداءًجماعيةًفيًالمدرسةًأوًفيًالروضة  الغداء وجبة

 (ًًوإدارةًالمقاطعة)الكافيتريا(ًحسابًتكاليفًالطعامًتتمًبينًالمطعمLRAًًأوًالمدينةًأوًمكتبًالعمل)
 مباشرة

 
 "الغداء وجبة" طلب على إشارة ضع

 الفعلية وبالتكاليف بالمشاركة الخدمة مقدم تأكيد 
 

 

 الفراغ وأوقات الموسيقى الرياضة،
 

 
 

 ،سنة ١٧ عمر نهاية حتى والشباب لألطفال الموجهة الثقافية واألنشطة األلعاب الرياضة  

 الفالدهايم لعطلة الفراغ، أوقات في للمشاركة الرياضي، للنادي الموسيقى، لمدرسة شهريا ً يورو ١٥  

 )الرضع لألطفال ،(الغابة مسكن 

 موسيقية آلة الستئجار رسوم أو الرياضية لألحذية مثال ً المبلغ صرف يمكن الحاالت بعض في  

 للمعونة المستحق للشخص أو للنشاط المقدم للشخص المبلغ دفع يتم  

 
 "اشتراك" طلب على إشارة ضع

 النادي (الجمعية في العضوية تأكيد ( 
 الترفيهي للنشاط الفعلية التكلفة إثبات  
 وجوده بحال بالدفع تأكيد  

 


