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 بستهء اموزشي

 
  اشتراك كردن را ممكن كنيد

  
  همه كودكان و جوانان بايد اين امكانات را داشته باشند كه در

اوقات فراغت ، سفر هاي صنفي، گشت وگزار يك روزه با مكتب و همچنان در صرف غداي چاشت حصه بگيرند و از 
  . كمك هاي كورس هاي اموزشي براي درس مكتب استفاده كنند

  
  :بسته اموزش ومشاركات إين إمكانات را فراهم ميكند 

  
تواند فرزند هاي تان در زمينه هاي ذيل پشتيباني دريافت اگر شما كمك هاي اقتصادي از دولت المان بدست ميياوريد ، مي

  :كنند
  
  سفر هاي يكررزه و مسافرت هاي چندروزه از جانب مكتب•

مصرف روز هاي پياده روي و مسافرت چندين روزه كه از طرف مكتب ويا كودكستان برگزار ميشود به عده گرفته 
  . ميشود

  
  وسايل مكتب•

  .دريافت خواهيد كرد€ 51,50و در نيمه دوم سال تحصيلي € 103شما در نيمه اول سال تحصيلي 
  
  استفاده از بس و ماهن•

براي خريد €  31بخاطر استفاده از سرويس هاي شهري به منظور رفتن به نزديكترين مكتب متوسطه ، فرزند شما مبلغ 
  . كارت سرويس دريافت ميكند

  
  .فرزند شما حق حمايت مناسب را در قسمت اموزش دارد•

اگر در جريان درس مدرسه فرزند شما مشكالت فهم درس را دارد و يا امكانات ان وجود دارد كه در صنف باالتر قبول 
  نشود و امكانات تكرار كردن صنف كه فعالً ميرود موجود است ، در انصورت مصارف كورس هاي مضامين مختلف به 

  . عده گرفته ميشود
  

 غداي چاشت يا نهار  

  . مصرف غداي چاشت مشترك ، در مدرسه در محل مراقبت اطفال بعد از مدرسه يا در كودكستان به عده گرفته ميشود

  براي شركت در ورزش ، فرهنگ و اوقات فراغت € 15ورزش، فرهنگ و اوقات فراغت ماهوار
  . مانند كورس موسيقي يا كلپ ورزش پرداخته ميشود

  ما تماس بگيريدلطفًا براي اخذ اطالعات بيشتر با .  

 دفتر كمك هاي اجتماعي ، رفاه اجتماعي، اموزش و مشاركت .  

  

Holländische Straße 141,34127 Kassel  
  0561/787787: در صورت الزم و تعين وقت قبلي به اين نمره تيلفون و يا ميل تماس بگيريد

sozialamt@kassel.de  
  

 


