
فرص لدعم األطفال و املراهقني 

والشباب
التعليم و املشاركة

من أين سأحصل عىل الدعم؟

معونة البطالة 2 او املعونة االجتامعية:

مكاتب العمل التابع لبلدية الن ـ ديل يف
Sophienstraße 5

Wetzlar 35576
Wilhelmstraße 16-22

Dillenburg 35683
info@jobcenter-lahn-dill.de

مخصصات السكن، مخصصات االطفال، والخدمات وفق قانون 

الشؤون االجتامعية سابعا او قانون طالبي اللجوء:

دائرة ـ الن ـ ديل

قسم الشؤون االجتامعية واالندماج
Karl-Kellner-Ring 51

Wetzlar 35576
407-309 02771 – 407-1406 06441

مدينة فيتسالر / دائرة الرعاية االجتامعية
Ernst-Leitz-Straße 30

Wetzlar 35578
99-5071 06441

bildung-teilhabe@lahn-dill-kreis.de

Kommunales



األطفال ىف مؤسسات الرعاية اليومية و التالميذ والتلميذات ىف 

مدارس التعليم العام والتعليم املهنى  ميكنهم الحصول عىل دعم 

خاص, إذا كانوا يحصلون مع أولياء أمورهم عىل واحدة من تلك 

املنح:

*منحة البطالة الثانية أو املنحة األجتامعية 

             *منحة تبع قانون ال SGB XII)مساعدة أجتامعية(    

*منحة تحت قانون املقدمني عىل االلجوء

*منحة السكن أو منحة رعاية األطفال

الحاصلني عىل راتب قليل ميكنهم أيضاً اختبار حقهم ىف الحصول 

عىل املنح عند األستشارة األولية مع ال JobCenter املحىل.

ماذا سيتم دعمه؟

الرحالت مع املدرسة أو الحضانة اليومية املعروفة ب 

هنا سيتم ارجاع املبالغ املدفوعة مبارشًة اىل املدرسة أو الحضانة 

اليومية. من املهم أن يتم اثبات املبالغ التى سوف يتم انفاقها قبل 

البدء ىف الرحلة من أجل أسرتجاع النفقات ىف الوقت املناسب.

الرحالت القصرية

عند اثبات املبالغ املدفوعة ىف الرحلة سيتم ارجاع تلك النفقات 

مبارشًة اليك. 

انتقال التالميذ

ميكن للتالميذ ىف املرحلة الثانوية اسرتجاع مصاريف التنقل. هذا 

يحدث  إذا كان غري ممكن الوصول بكل األحوال للمدرسة مشياً أو 

بالدراجة. 

املشاركة ىف الحياة األجتامعية والثقافية

سيتم منح اىل حد أقىص خمسة عرش يورو شهرياً لألطفال والشباب 

حتى مثانية عرش عاماً من أجل نفقات النادى ودروس املوسيقى و 

نشاطات وقت الفراغ.

احتياجات املدرسة

التالميذ والتلميذات يحصلون عىل عالوة ىف شهر آب )أغسطس( 

)من أجل نصف العام األول( وىف شفر شباط )فرباير( )بداية نصف 

العام الثاىن(. سيتم دعم املقتنيات مثل الحقيبة املدرسية و أدوات 

الرياضة والكتابة و الحساب ومواد الرسم. سيتم الدفع اليك مبارشًة 

دعم التعليم

األطفال يحتاجون بشكل أو أخر اىل الدعم من أجل النجاح 

واألنتقال للفصل الالحق أو من أجل انهاء مرحلة تعليمية بنجاح. 

يتم تقديم الدعم عن طريق الدروس الخصوصية من إذا كانت 

املساعدة مالمئة و الطفل ىف الحاجة اىل ذلك.

عالوة من أجل وجبة الغداء

إذا تم عرض وجبة للغداء ىف مؤسسات الرعاية اليومية لألطفال أو 

املدارس, ميكن أن يتم تغطية تلك التكاليف. الذين لهم الحق ىف 

ذلك يحصلون  عىل قسائم للطعام.

كيف ميكننى الحصول عىل تلك 

الخدمات؟
برجاء ملئ طلب كتاىب من أجل كل طفل أو شاب وارفاق اثبات 

النفقات التى سيتم دفعها. ميكنك اختيار خدمات متعددة ىف نفس 

الوقت. ملزيد من املعلومات وللحصول عىل الطلب ميكنكك أن 

تجده ىف تلك املواقع األلكرتونية:

www.lahn-dill-kreis.de

www.jobcenter-lahn-dill.de


