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املشاركة
ينبغي ان يتمكن جميع األوالد من املشاركة منذ البداية،
يف املدرسة او يف روضة االطفال او يف اوقات الفراغ .لهذا
توجد حزمة التعليم :من أجل عدم استبعاد أحد من األوالد.
إذا انتم (أو اوالدكم)
لكم استحقاق بموجب قانون الشؤون االجتماعية ()٢
(و خاصة استحقاق يف تعويضات البطالة  ٢او
يف املعونات) او
لكم استحقاق بموجب قانون الشؤون االجتماعية ()٧
و بموجب املادة رقم  ٢من قانون معونة طالبي
اللجوء او
لكم استحقاق يف إعانة السكن او يف عالوة األوالد
بموجب قانون عالوة األوالد االتحادي.
عندئذ يكون ألوالدكم حق يف حزمة التعليم.

كذلك من يتلقى منافع بموجب املادة  ٣من قانون معونة
طالبي اللجوء يمكن ان يكون له حق يف حزمة التعليم.
استعلموا لدى مراكز ادارة النواحي و املدن.

إتاحة
كل هذا تشمله حزمة التعليم:
ثقافة ورياضة و اوقات الفراغ :ال يجوز استبعاد
األوالد املحتاجني ،بل ينبغي ان يتمكنوا من املشاركة.
و لذا يُتكفل مثال بدفع اشرتاك لنادي الرياضة أو
ملدرسة املوسيقى بمقدار يصل اىل  ١٠يورو شهريا.
اللوازم املدرسية :من اجل ان تتوفر للمحتاجني من
األوالد اللوازم املدرسية تُحول لهم عالوة – يف اول السنة
املدرسية مبلغ  ٧٠يورو و يف النصف الثاني من السنة
الدراسية  ٣٠يورو أي ما مجموعه  ١٠٠يورو.
النقل املدريس للتالميذ :التلميذ الذي يذهب اىل مدرسة
ملواصلة التعليم غالبا ما يبعد طريقه اىل املدرسه .فإذا
تطلب األمر تكاليف تذكرة نقل مع عدم القدرة عىل
تغطيتها من االحتياج املعييش العادي و ال تتحملها
جهة اخرى تُعوض عليه هذه التكاليف.

دعم التعلم :يمكن للمحتاجني من تلميذات و تالميذ
ان يستفيدوا من دعم مناسب للتعلم إال إذا كان هكذا
فقط باإلمكان تحقيق هدف التعليم بوجه عام وهو يف
العادة النجاح اىل الصف األعىل .و الرشط يف ذلك هو
تأكيد االحتياج من قبل املدرسة و عدم توفر عروض
مدرسية مماثلة.
وجبة الغداء يف روضة االطفال او املدرسة او دار
الرعاية النهارية :عالوة دعم طعام الغداء املشرتك
متوفرة فقط إذا كانت روضة االطفال او املدرسة او دار
الرعاية النهارية تعرض مثل طعام الغداء هذا .و يتبقى
عىل األبوين دفع حصتهما بمقدار يورو واحد لكل يوم.
رحالت النزهة النهارية و رحالت السفر املدرسية:
تمول بصورة اضافية رحالت املدراس و روضات األطفال
التي تدوم طيلة يوم واحد .بالنسبة للرحالت التي تدوم
عدة ايام يتم تسديد حسابها كما كان ذلك من قبل.

تحصلون عىل معلومات عامة بشأن حزمة التعليم ايضا لدى
هاتف املواطن يف الوزارة االتحادية للعمل و الشؤون االجتماعية
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اسألوا ولدكم :ايحب ان يمارس رياضة الجمباز؟
او يذهب اىل مدرسة املوسيقى؟

يرجى ان تُحرضوا معكم كافة املستندات مثل الشهادات
و االيصاالت و اوراق التسجيل.

هل يحتاج ولدكم اىل دعم التعلم؟
عندئذ تحدثوا مع املعلمة او املعلم.
يتم تنظيم تنفيذ حزمة التعليم محليا يف مراكزادارة
النواحي و املدن و قد يحيد اذا اقتىض األمر عن
االجراءات املعروضة .و لكن يرسي من حيث املبدأ:
من يتلقى تعويضات البطالة ( )٢او التعويضات
االجتماعية يُراجع مركز العمل من اجل تلقي منافع
حزمة التعليم .هناك يتم التنفيذ من قبل مراكز اإلدارة
يف النواحي واملدن.

أما بالنسبة لألرس التي تتلقى مساعدات اجتماعية
او إعانة سكن او عالوة اوالد او منافع بموجب املادة
رقم ( )٢من قانون معونة طالبي اللجوء ،فإن
مراكز ادارة النواحي و املدن (هي موجودة مثال يف
دور البلدية او يف دوائر شؤون املواطن او إدارات
مراكز النواحي) ترشد هذه األرس عىل الجهات
املختصة ملراجعتها.

