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 گروه نيازمند  نمبرشماره/ فايل   نمبرشماره 

 :را دريافت می کنم ذيلزيراينجانب خدمات 

  )برای سواالت بيشتر(  تليفون  نمبرشماره تلفون 

   پول بيکاریII )مرکز کاريابی(  پول کمک خانه   اطفالکمک مصارف SGB XII  ) دفتر تأمين
 )سوسيال/اجتماعی

 مهاجرينپناهندگانخدمات مربوط به 

ارائه معلومات بانکی تنها در صورت      
  .درخواست پول مکتب ضروری است

IBAN BIC 
  
 

  شخصی طفل معلوماتاطالعات 
         

  محل تولد  تاريخ تولد  نام  تخلصنام فاميلي 

  )3c بطورمثالمثال(صنف مکتب   روزانه اطفال محافظتمراقبترکز م/ مکتب  
     
 

 :خدمات ذيل جهت تحصيل و مشارکت از جانب من تقاضا می شود

 اينها مانندمشابه به، فعاليت ها در ايام رخصتی و وزيکيمموزيکفعاليت ها در انجمن، درس (فرهنگی  -مشارکت در زندگی اجتماعی( 

 يامکتب در رابطه با گردش ضروری است/ روزانه   محافظتمراقبتمکتوب مرکز (روزانه   محافظتمراقبتيا مرکز / يا چند روزه مکتب / زهگردش های يک رو( 

 ضمن عالوه برآن. است یضرورضرورتمعلم مضمون  ذريعهتوسطخانه پری شده ”  تعليمی  حمايتپشتيبانی آموزشي“به ورقه ضميمه (  تعليمیآموزشيمنسجم و مکمل   حمايتپشتيباني
 )، آخرين شهادتنامه و نتايج امتحانات کنونی نيز ضرورت می رودشخصیخصوصي، به پيشنهاد تدريس آن

  باشد، روزانه که نشان دهنده اشتراک طفل شما در غذای چاشت   محافظتمراقبتتصديق مکتب يا مرکز (روزانه اطفال   محافظتمراقبتيا مرکز / غذای عمومی چاشت در مکتب
 )مانند آنيک چيز مشابهمکتب يا  تاپهُمهرحتمی است، با 

  دريافت کنندگان (ضروريات مکتبSGB II اين خدمات را بدون ارائه درخواست حاصل می کنند( 

  فيصله اداره مکتب مربوطه ضروری است(  متعلمينشاگردانترانسپورت( 

  اطفال  محافظتمراقبتيا مرکز / مکتب تاپهُمهر

  ت مسايل متفرقهقسم 
خود تاييد می  تاپهُمهرروزانه با الصاق   محافظتمرکزمرکزمراقبتيا / مکتب 

 .دارد اشتراکشرکت می جويدکند که طفل نامبرده در غذای چاشت 

 

 
 



 
تغييرات در رابطه با معلومات مندرج در . فته امرا مدنظر گر شخصی  معلوماتاطالعات خصوصيتوضيحات مربوط به حفاظت از . من صحت معلومات مندرجه خود را تضمين می کنم

  .اطالع خواهم داد) و غيره یومنطقمنطقه ايمرکز کاريابی، اداره  بطورمثالمثال( مقامات مربوطه  مطلع ساختنمعطلی بهرا بدون  درخواستیتقاضانامه

         

  )سرپرست قانونی(امضا   تاريخ  )درخواست دهنده(امضا   تاريخ 



 01.09.2016: خ نشرتاري

 يادداشت ها در زمينه درخواست برای خدمات جهت تحصيل و مشارکت
 حق دريافت خدمات

 .دريافت خدمات از اول ماهی که طی آن درخواست شما به اداره مربوطه ارائه گرديده، شروع می شود

 افراد مستحق خدمات

 SGB، پول کمک خانه با پول کمک اطفال، کمک مصارف اطفال، خدمات )IIول بيکاری پ( SGB IIپيش شرط اساسی عبارت است از دريافت خدمات بر اساس 
XII )يا خدمات بر اساس قانون خدمات پناهندگان )سوسيال/ خدمات دفتر تامين اجتماعی ، 

عمومی يا مسلکی بوده و کمک مصارف  تقاضا کرد، در صورتی که آنها شامل يک مکتب  متعلمينشاگردانسالگی برای  25اين خدمات را می توان تا اکمال سن 
 . تحصيلی دريافت نکنند

هم شامل کودکستان ها می شود " روزانه  محافظتمراقبت"می روند، صدق می کند  اصطالح ) Kita(روزانه   محافظتمراقبتعين چيز در مورد اطفالی که به مراکز 
 .را در برمی گيرد) مانند مراقبان و يا موسسات مشابه(و هم تمام اشکال نگهداری اطفال 

 .سالگی را تکميل نکرده اند 18خدمات مشارکت در زندگی اجتماعی و فرهنگی تنها برای اطفالی اعطأ می گردد که هنوز سن 

اما برای هر طفل بايد . مزايا درخواست داد توسط اين تقاضانامه می توان برای چندين. لطفا توضيح بدهيد که خدمات را برای چه کسی درخواست می نماييد
 .لطفا توجه کنيد که تقاضانامه به طور کامل و با خط درشت خانه پری شود. درخواست جداگانه ارائه شود

 روزانه اطفال  محافظتمراقبتمرکز / گردش های يکروزه مکتب 

روزانه   محافظتمراقبتمرکز / نامه معلوماتی مکتب . اطفال به عهده گرفته می شود  تمحافظمراقبتبا اخذ اجازه، مصارف تمام گردش های يکروزه مکاتب و مراکز 
 .جهت ارائه درخواست ضروری است) مقصد، زمان، مصارف، حساب بانکی و غيره(راجع به سفر   معلوماتاطالعاتاطفال در رابطه با 

 روزانه اطفال  محافظتمراقبتمرکز / گردش های چند روزه مکتب 

نامه معلوماتی . روزانه مدنظر گرفته می شوند  محافظتمراقبتسفر های چند روزه مکتب در چوکات مقررات آن و همچنين سفرهای مربوط به مراکز مصارف  
درخواست جهت ارائه ) مقصد، زمان، مصارف، حساب بانکی و غيره(راجع به سفر   معلوماتاطالعاتروزانه اطفال در رابطه با   محافظتمراقبتمرکز / مکتب 

 .ضروری است

  متعلمينشاگردانترانسپورت برای 

يق کمک های مصارف ترانسپورتی جهت رفت و آمد به نزديکترين مکتب با برنامه تحصيلی انتخاب شده مدنظر گرفته می شود، مگر اينکه مصارف متذکره از طر
ارائه تصميم اداره . تعيين کننده است) SchulG(قانون مکاتب  69§ کتب، ماده جهت تثبيت نزديکترين م. تامين شود) طور مثال اداره مکتب(مالی منابع ثالث 

 .مکتب مربوطه هنگام تقديم درخواست حتما ضروری است

 ضروريات مکتب

. نمی رود جريان داشته باشد، ضرورت به ارائه درخواست)کمک سوسيال( SGB XIIيا ) IIپول بيکاری ( SGB IIدر صورتی که فعال دريافت خدمات بر اساس 
 .در اين حالت، از سوی دفتر مجوز داده می شود

  تعليمیآموزشيمنسجم و مکمل   حمايتپشتيباني

عالوه بر اين، ورقه پيشنهاد تدريس . که توسط معلم مضمون خانه پری می شود، ضميمه نماييد"  تعليمی  حمايتپشتيبانی آموزشي"لطفا درخواست خود را با فورمه 
 .آخرين شهادتنامه، و همچنين احتماال نتايج امتحانات جاری نيزمورد نياز است خصوصی، يک کاپی از

 روزانه اطفال  محافظتمراقبتيا مرکز / غذای عمومی چاشت در مکتب 

ی کاغذ حتمی و روزانه بر رو  محافظتمرکزمرکزمراقبت/ ُمهر مکتب . لطفا با کشيدن عالمت ضرب تاييد کنيد که طفل شما در صرف غذای چاشت شرکت می کند
 .که در کودکستان نان می خورند، به عهده گرفته نمی شود ی متعلمينشاگردانيمصارف غذای . ضروری است

 مشارکت در زندگی اجتماعی و فرهنگی

داد عضويت يا تاييد تحريری از ورق درخواست برای تأديه، قرار. اگر فعاليت هايی انجام يافته و يا پالن ريزی شده است، لطفا آنها را در قسمت متن توضيح دهيد
 .يا انجمن می تواند به حيث سند جهت مصارف پذيرفته شود/ جانب ارائه دهنده 

 خصوصی  معلوماتاطالعاتتوضيحات مهم راجع به حفاظت از 

) SGB I(اب اول قانون امور اجتماعی کت 65تا  60معلومات داده شده از سوی شما براساس مواد . خصوصی ملزوم به پنهانکاری اجتماعی است  معلوماتاطالعات
 .جمع آوری می شوند SGB II, SGB XII, BKGGجهت خدمات ارائه شده در رابطه با ) SGB X(الف، ب ج کتاب دهم قانون امور اجتماعی  67و مواد 
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 و مشارکت در منطقه باد کرويتس ناخ تعليمی بستهپاکت آموزشيمعلومات عمومی راجع به 
يا کمک مصارف شان، شامل کمک کرايه خانه  وارماهماهانهدر پهلوی احتياجات منظم  2011ماه جنوری  1اطفال، نوجوانان و جوانان از 

 .اطفال، به اصطالح امتيازات تحصيل و مشارکت در زندگی اجتماعی و فرهنگی در جامعه دريافت ميکنند

 خدماتی موجود است؟ چیچه
 :ضروريات برای تحصيل و مشارکت وجود دارد صطالحه ابباصطالحنوجوانان و جوانان، طور اضافه، برای اطفال، 

 روزانه می روند، محافظتمراقبتو برای اطفالی که به مراکز / مکتب  متعلمينشاگردانرای يا چند روزه ب/ گردش های يک روزه 

  متعلمينشاگردانضروريات مکتب برای *، 

  متعلمينشاگردانتامين مصارف ترانسپورتی برای *، 

 متعلمينشاگردانبرای   تعليمی حمايتپشتيبانی آموزشي *، 

  روزانه می روند،و  محافظتمراقبتو برای اطفالی که به مراکز *  متعلمينشاگردانجهت نان چاشت برای  اقتصادیماليکمک 

  سالگی 18سن .مشارکت در زندگی اجتماعی و فرهنگی برای اطفال و نوجوانان تا پايان . 
 :تمام کسانی اند که  متعلمينشاگردانمنظور از *

 ،ساله نشده اند 25 تا فعآلهنوز - 

 روند و به يک مکتب عمومی و يا مسلکی می -

 کمک تحصيل مسلکی دريافت نمی کنند -

 به عهده گرفته می شود؟” صنفیکالسيا چند روزه / گردش های يک روزه“نوع مصارفی جهت  یچچه
روزانه، مکتب های عمومی   محافظتمراقبتو اطفالی که به مراکز   متعلمينشاگردانمصارف گردش های يکروزه و سفر های صنفی چند روزه 

 .اين موسسه به عهده گرفته می شود جانبسويمی روند، در بدل رسيد از و يا مسلکی 

 است؟ یهايهايچيز  یچ بشمولشامل چه” ضروريات مکتب“
از اين طريق تهيه . فبروری دريافت می نمايند 1يورو در  30و * آگست 1يورو در  70مکتب به نوبت   آالت سامانوسايلبرای   متعلمينشاگردان

، ماشين رنگهرساميقلم، قلم  مثلمانند( نوشتن، مواد رسامی و محاسبه   آالت سامان، سپورتی  آالت سامانرزشی، وسايلوسايل وبکس مکتب، 
 .بايد آسانتر شود) حساب ، کتابچه

ی تاديه می يورو برای سال تحصيل 100هر بار در ماه آگست يک قلم مبلغ  SGB II / SGB XII بنياداساسدر چوکات خدمات جاری بر  2010تا سال *
 .اعتبار پيدا کرده است 2011/2012اولين مرتبه از سال تحصيلی  اشخاصافرادشد، مقررات جديد برای اينگونه 

 به عهده گرفته می شود؟”  متعلمينشاگردانمصارف ترانسپورتی “وقت  یچچه
پياده بروند، پول پای به آن از بايسکل استفاده کنند يا خانه خود می روند و نميتوانند برای رسيدن از که به نزديکترين مکتب  یمتعلمينشاگرداني

 .يک منبع ديگر تاديه نگردد طرفسويمی شود، در صورتی که اين مصارف از  تاديهپرداختهمصارف ترانسپورتی شان 

 مفهومی دارد؟ یچ”  تعليمی  حمايت“چه” پشتيبانی آموزشی“
اگر پيشنهادات مکتب جهت رفع . دارند  حمايتپشتيبانيبه  ضرورتنيازدر مکتب   تعليمیآموزشياطفال بعضی اوقات برای رسيدن به اهداف 

 .منسجم ومکمل اعطا شده می تواند  تعليمی  حمايتپشتيبانی آموزشينقايص يادگيری و تکميل کردن اهداف درسی کافی نباشد، يک پروگرام 
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 دريافت می کنند؟” برای غذای چاشت اقتصادیماليکمک “کسانی  چیچه
و اطفالی که به   متعلمينشاگردانکنند،  تامينسرويسبرای عموم  را روزانه اطفال غذای چاشت  محافظتمراقبتدر صورتی که مکاتب و مراکز 

 .برای نان چاشت دريافت نمايند اقتصادیماليروزانه می روند، می توانند برای جبران مصارف زياد، کمک   محافظتمراقبتمراکز 

 معنايی دارد؟ چیچه” جتماعی و فرهنگیمشارکت در زندگی ا“
يا از ايام رخصتی مثال در  سپورتیورزشيساله برای اينکه بتوانند از پيشنهادات انجمن های فرهنگی و  18اطفال و نوجوانان کمتر از 

 .می توانند يورو دريافت کرده 10مبلغ  وارماهماهانهاجتماعی استفاده نمايند،  آميزشموسيقی، سپورت، بازی،و  تعليمآموزش

 ارائه می گردند؟ قسم یچچگونهاين خدمات 
يا برای شما کوپن داده می شود يا اينکه : دو امکان وجود دارد. نمی شوند تاديهپرداختهاين خدمات به استثنای ضروريات مکتب، بصورت نقدی 

مستقيما  بعدآسپسوعده داده شده و  کرويتس ناخ-ابی باددر مرکز کاري یومنطقمنطقه اياداره مرکز کاريابی و يا  ذريعهاز طريقخدمات برای شما 
 .می شود فيصلهحل و فصلبا ارائه دهنده خدمات مربوطه 

ثبوت  منحيثبه عنواناينها را احتماال  چونزيرارا به خوبی نگهداری کنيد،  راجسترثبت ناملطفا صورت حساب ها، رسيد ها، اسناد و اوراق 
 .ضرورت خواهيد داشت

 یدرخواستستدرخواارائه 
 SGBيا  SGB I بنياداساسبه استثنای ضروريات شخصی مکتب در حالی که دريافت خدمات بر (برای تمام خدمات جهت تحصيل و مشارکت 

XII جداگانه ارائه شود یدرخواستدرخواستهر طفل بايد برای ) جريان دارد. 
 .به دسترس اطفال شما قرار گرفته بتواند مکملکاملخدمات بصورت ها را در موقع معين ارائه نماييد تا اينکه  یدرخواستدرخواستلطفا 

 

 :توضيحات
 شده می توانند ی داده درخواست ذيل شيوهنحو زير درخواستتحصيل و مشارکت به  بسته بنياداساس پاکتخدمات بر 

o  ريافت کنندگان برای د( 55543باد کرويتس ناخ  36باد کرويتس ناخ واقع در ويکتوريا اشتراسه  مرکز کاريابیدر
 )SGB II بنياداساسجاری خدمات بر 

o  برای ( 55543باد کرويتس ناخ  36ويکتوريا اشتراسه  در مرکز کاريابی باد کرويتس ناخ، یومنطقمنطقه اياداره در
 )دريافت کنندگان کمک مصارف خانه و کمک مصارف اطفال

o  دگان خدمات برای دريافت کنن( شاروالیشهرداريشهر يا اداره مسوول در دفترSGB XII  قانون  2ماده  بنياداساسو بر
 )مهاجرينپناهندگانخدمات 

o ذريعهتوسطاز تمام ادارات باال تقاضا نموده و آنها را  فونیيتل بصورتطور تلفونيها را می توان  یدرخواستدرخواست 
 .دريافت کرد پست

های خدمات را اخذ نموده  یدرخواستدرخواستخواهش می شود تا  لروزانه اطفا  محافظتمراقبتمراکز و  مکاتبآن، از تمام  ضمنعالوه بر
 .و آنها را به بخش تحصيل و مشارکت در مرکز کاريابی باد کرويتس ناخ ارسال نمايند
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 تعليمی حمايت
کمک کرايه خانه يا کمک مصارف اطفال، به  بشمولشان،  واراحتياجات منظم ماه ضمن 2011اطفال، نوجوانان و جوانان از ماه جنوری 

 .گی در جامعه دريافت ميکننداصطالح امتيازات تحصيل و مشارکت در زندگی اجتماعی و فرهن

 ") خارج از مکتب  تعليمی  حمايت("است که هم اکنون پيشنهادات موجود مربوط به مکاتب را تکميل می کند   تعليمی  حمايتاز آن جمله يکی هم 

 کسی اين خدمات را بدست می آورد؟ چی
رشته های مسلکی که کمک مصارف درسی  متعلمين. است هسال 25ی که شامل مکاتب عمومی و يا مسلکی می باشند و سن شان کمتر از متعلمين

 .دريافت مينمايند از اين قاعده مستثنی می باشند

 نوع خدمات داده می شود؟ چی
به طور مثال (مکاتب و مسئولين نزديک به مکاتب  طرفخارج از مکتب در حاالت استثنايی، پيشنهادات مالی سازمان يافته از   تعليمی  حمايتبا 
که نيل به  زمانیفقط . تکميل می شوند  اين پيشنهادات که در اصل رايگان اند، بايد به حيث اولويت بکار گرفته شوند) اقتصادینجمن های ا

به خطر افتاده باشد و بهبودی آن در کوتاه مدت تنها به کمک پروگرام ) انتقال به صنف باالتر يا سطح مناسب ارتقأ بطورمثال( صنفاهداف 
به  پيداکردنخارج از مکتب به خاطر دسترسی   تعليمیکمک  قسم هيچ. خارج از مکتب به دست آمده بتواند، مدنظر گرفته می شوند  تعليمی  حمايت

صورت  خارج از مکتب ضروری باشد، درين  تعليمی  حمايتاگر . ، اعطأ نمی شود)ليسه/ منازيومج انتقال بهبه طور مثال (نوعی مکتب بهتر
 .ه به عهده گرفته می شوندمصارف مربوط

 عمل می کند؟ قسم چی
مکتب را مبنی بر ضرورت  شما يک فورمه دريافت می کنيد که در آن تاييد یبا ارائه درخواست. داد یبرای خدمات بايد بطور جداگانه درخواست

است، معلومات در  ضرورتنی که مورد معلومات راجع به مضمو ضمنتاييد،  هدر اين ورق. گيريددر مضامين مشخص می   تعليمی  حمايتبه 
هدفمند ناتوانايی های درسی را از بين برد، نيز ضروری می   تعليمی  حمايتاستفاده از  ذريعهباره مدت زمانی که طی آن با پيشبينی می توان 

 ذريعهين خطر را می توان در معرض خطر قرار دارد و ا صنف، نوعی ارزيابی ضرور است مبنی بر اينکه رسيدن به اهداف ضمن آن. باشد
اعطای خدمات تصميم  درموردبا درنظرداشت اين ارزيابی، کارمند مسوول . معلم مضمون توصيه شده، برطرف ساخت ذريعهکه   تعليمی  حمايت

 .می گيرد

 

ندهد، پس خود شما می توانيد يک ارائه ) تعيين معلم های کمک کننده بطورمثال(  تعليمی  حمايتاگر معلم مضمون هدايتی در باره شکل مناسب 
طور ب(عملکردی  -بايد هميشه نظر به داليل حقوقی   تعليمی  حمايتلطفا در نظر داشته باشيد که انتخاب ارائه دهنده . دهنده مناسب پيشنهاد نماييد

 .مفاهمه با شريک گفتگوی شما انجام بيابد ذريعه) به کمک ضرورت داشتنمثال ارزيابی 

 
 :ارائه خدمات وجود دارددونوع 

اين کوپن را . خود دريافت می کنيد  حمايتخارج از مکتب برای طفل محتاج به   تعليمی  حمايتتاييد، شما يک کوپن راجع به  نوتهمراه با ) الف
در مرکز کاريابی مصارف درس ی باد کرويتس ناخ ومرکز کاريابی يا اداره منطق. شما به معلم کمک کننده يا به موسسه مربوطه ارائه می کند طفل

 .حساب می کند  تعليمی  حمايتمستقيما با ارائه دهنده  بعدآرا برآورد نموده و   حمايت



ارائه در اينصورت لطفا صورت حساب . برای طفل شما تنها مورد تاييد قرار گيرد  تعليمی  حمايتامکان دارد که اول خدمات جهت  همچنان) ب
 را آن صورت حساب، دريافت از پس کاريابی، مرکز در ناخ تسيباد کروی واداره منطق و يا کاريابی مرکز. تقديم نماييد را  تعليمی  حمايتدهنده 

 .کند می بازپرداخت خدمات دهنده ارائه به مستقيم طور به

 

 

 :توضيحات
 درخواست شده می توانند ذيل شيوهتحصيل و مشارکت به  بسته بنيادخدمات بر 

o  برای دريافت کنندگان ( 55543باد کرويتس ناخ  36باد کرويتس ناخ واقع در ويکتوريا اشتراسه  مرکز کاريابیدر
 )SGB II بنيادجاری خدمات بر 

o  برای دريافت ( 55543باد کرويتس ناخ  36ويکتوريا اشتراسه  ی در مرکز کاريابی باد کرويتس ناخ،واداره منطقدر
 )کنندگان کمک مصارف خانه و کمک مصارف اطفال

o  برای دريافت کنندگان خدمات ( شاروالیشهر يا اداره مسوول در دفترSGB XII  قانون خدمات  2ماده  بنيادو بر
 )مهاجرين

o  دريافت کرد پست ذريعهفونی از تمام ادارات باال تقاضا نموده و آنها را يتل بصورتدرخواست ها را می توان. 

خواهش می شود تا درخواست های خدمات را اخذ نموده و آنها را به بخش تحصيل  طفالروزانه ا محافظتمراکز و  مکاتبآن، از تمام  ضمن
 .و مشارکت در مرکز کاريابی باد کرويتس ناخ ارسال نمايند
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