باستخدام رقم البطاقة وكلمة المرور الجديدة يستطيع )(Tobi

ان التسجيل للدخول إ صفحته ع موقع Bildungskarte.
وهكذا يبدو 
امر هناك:

هنا يستطيع ) (Tobiما المحتوى المتاح له ،من قبيل أنشطة
النادي أو أوقات الفراغ أو حصص تعليم الموسيقى وما إذا
المخصصة لطعام الغداء أو دعم التع ّلم قد
كانت ¨
اعانات ُ
تمت الموافقة عليها.

خ®
يمرر ) (Tobiرقم البطاقة إ ُمق̄دم الخدمة .وهذا ا ¬
±
يتو مهمة الحجز عنه.
هل هناك أسئلة؟
رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ
أو 0 38 43 / 7 55 - 50 442

0 38 43 / 7 55 - 50 440

دائرة مقاطعة روستوك
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هذا هو ) .(Tobi
أيضا أن يلعب كرة القدم  
يتم من كل قلبه ً
النادي .لكن والداه  يقدران ع دفع 
اشاكات العضوية ،نهما
قدرا قلي ً من المال ويتلقيان إضافةً إ ¢ذلك إعانات من
يكسبان ً
السلطات الرسمية .اللعنة...

النادي الريا  
ّ

الرحت المدرسية

اﻟﺪرس
اﻟﺨﺼﻮﴆ
ّ

ت الفراغ

أن

شطة وق

طاولة ال

غداء

الهات المدرسة/روضة 
أيضا  
اطفال أو
تمول ً
فض ً عن ذلك «
الرحت المدرسية من حزمة التعليم.

يمول
إذا ما حصل ) (Tobiع
ٍ
درجات سيئة  المدرسة ،فسوف «
الخصو من السلطات الرسمية.
الدرس
ّ


إذا ما شارك )  (Tobiطعام الغداء  مدرسته  ،
فيتع· ع والديه



وتأ» بقية المبلغ من السلطات.
أن يدفعا فقط يورو ً
واحدا ،
إ ¢جانب 
أيضا الدفع مقابل أنشطة
اشاكات النادي يمكن ً
أوقات الفراغ المعروضة من حزمة التعليم.

الصغة ع اشاك
أيضا أن تحصل أخت )(Tobi
بالمناسبة ،يمكن ً

السباحة 
لطفال.

وهكذا تس 
امور:

يتقدم والدا ) (Tobiبطلب إ ¢الهيئة المختصة.
ويجد والدا ) (Tobiالطلبات الخاصة بحزمة التعليم ع صفحة
ا ننت تحت الرابطwww.Landkreis-Rostock.de :
Â
من أجل  
الهات والرحت المدرسية يجب ع الوالدين إرفاق شهادة

من المدرسة/روضة اطفال .ومن ثم تدفع الهيئة التكاليف Ä
مباً Åة إ¢
المؤسسة.
التعليمي
تحمل تكاليف طعام الغداء والدعم
ع سبيل التأكيد ع ّ
ّ

واشاكات النادي وأنشطة أوقات الفراغ أو مث ً لحصة الموسيقى يتلقى
الفوري .مع البطاقة
) ،(Bildungskarte) (Tobiتبدو مثل بطاقة الدفع
ّ


اننت ع الرابط
يتلقى )ً (Tobi
سجل  Â
أيضا كتابًا ،يذكر أن )ُ (Tobiم «
 www.bildungs-karte.orgبرقم البطاقة وكلمة مرور وأنه يجب عليه
إدخال كلمة مرور جديدة.
هكذا تبدو صفحة البداية:

!
ﻣﻦ ﻳﺘﻠﻖ إﻋﺎﻧﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ  ALG IIﻳﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ إﱃ ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ؛ وﻣﻦ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﲆ إﻋﺎﻧﺔ اﻟﺴﻜﻦ أو ﻋﻼوة اﻷﻃﻔﺎل أو
إﻋﺎﻧﺔ اﺟﺘامﻋﻴﺔ أو إﻋﺎﻧﺎت وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎﻧﺔ ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﻠﺠﻮء،
ﻳﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ إﱃ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﺔ
روﺷﺘﻮك.

www.bildungs-karte.org

