
بسته آموزش و مشارکت
خدمات ویژه کودکان، نوجوانان و جوانان

با بسته آموزش و مشارکت، کودکان و نوجوانان خانواده 
های کم درآمد و بزرگساالن جوان تا پایان سن     سالگی 

تحت حمایت قرار می گیرند.

این بسته شامل چه خدماتی است؟
▪ گردش های یک روزه یا سفرهای چند روزه با مدرسه  

و یا مهد کودك   
▪ تجهیزات شامل لوازم شخصی مدرسه 

▪ حمل و نقل دانش آموزان چنانچه نزدیک ترین
مدرسه خیلی دور باشد 

▪ حمایت آموزشی مناسب چنانچه نتیجه مطلوب
 آموزشی حاصل نشود یا انتقال به مخاطره بیفتد  
▪ کمک مالی برای نهار در مدرسه و مهد کودک 
▪ کمک مالی برای پرداخت هزینه عضویت در 

زمینه های ورزشی، بازی، فرهنگی و اجتماعی )مانند 
کمک مالی برای باشگاه فوتبال(، آموزش در رشته 

های هنری )مانند آموزش موسیقی( یا شرکت در 
برنامه های تفریحی. در این مورد محدودیت سن 18 

سال است.   
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چه افرادی می توانند این خدمات را دریافت کنند؟

 این خدمات به خانواده هایی تعلق می گیرد که بر 
 )SGB( اساس کتاب دوم، دوازدهم کتاب قانونی مدنی

یا بر اساس قانون 2 و در صورت لزوم بر اساس 
قانون 3 قانون خدمات پناهجویان )AsylbLG( کمک 
هزینه مسکن، کمک مالی اضافی برای فرزندان و 
خدمات دریافت میکنند. همچنین خانواده هایی که 

هیچ یک از این خدمات را دریافت نمی کنند اما کم 
درآمد هستند، می توانند درخواست ارائه کنند.

برای ارائه درخواست به کجا باید مراجعه شود؟ 

دریافت کنندگان خدمات بر اساس کتاب دوم قانون 
مدنی و خانواده های کم درآمد می توانند درخواست 

خود را نزد مرکز کاریابی دلمنهورست
)Jobcenter Delmenhorst( به نشانی زیر ارائه دهند:

Jobcenter Delmenhorst, Am Wollelager 21, 
27749 Delmenhorst.

سایر دریافت کنندگان خدمات، درخواست خود را به 
Familien- und Kinderservicebüro ارائه کنند.

اطالعات بیشتر در این باره را از کارمندان این دو 
موسسه دریافت کنید.

اطالعات 
Familien- und Kinderservicebüro

Oldenburger Straße 9
    277491Delmenhorst

شماره تلفن: ۹۹-۲۹۰۰ )۰۴۲۲۱(
familienservicebuero@delmenhorst.de :ایمیل

مشخصات ناشر 
Stadt Delmenhorst

–Der Oberbürgermeister –
رسانه ها و ارتباطات

    Rathausplatz 1
                     277491Delmenhorst

تاریخ آخرین به روزرسانی:             دسامبر2011
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