با ما تماس
ما خوشحالیم که به شما توصیه یم کنیم

آموزش و پرورش و مشارکت

کار اجتمایع دانشگاه
سيت گوتینگن
خیابان کارل زایس
 37081گوتینگن
تلفن 525-3021 0551 :.
سيت دودرشتات
شوتزين غينگ

اماکن نزدیک شما:

 37115دودر شتات
تلفن99687-3102 05527 :
ق
در مناطق با� مانده ،شما یم توانید از طریق
سایت های مرکز دانشگاه به ما ت
دس�یس پیدا

مرکز کار دانشگاه

سيت استان -گوتینگن
خیابان کارل زایس  37081 ،5گوتینگن
تلفن 3038 :و 0551 2847-525، 2851-

کنید.

سيت هان موندن
أوفيلد  34346 ،10هان .موندن
تلفن99914-3200 05541 :

شهر گوتینگن
مرکز کار دانشگاه
أتصال أول
ه�وشيما بالتز1-4
ي

سيت دودرشتات
خیابان صناعة 37115 ،16 .دودر شتات
تلفن99687-3110 05527 :

 37083گوتینگن
تلفن-3432 ,400-3414 0551 :

مشارکت ممکن است!
کمک های کودکان و نوجوانان تا  25سال

ع
موضوع تحقيقا ت مركز كار /موضوع تحقيقا ت اجتما ي
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ت
أوس�ودة آم هارتس
سيت
ت
گيبس مولن فك  37520 ،2-4أوس�ودة آم هارتس
تلفن960-5200 05522 :
سيت سودهارتس
خيابان ایستگاه  37431 ،10باد الوتربرغ در یک هارتس
تلفن960-5100 05522 :

مزایای تحصیل و مشارکت چیست؟

ن ن
ن
ش
سخ�ا� های
آموز� و مشارکت جوانان خانواده های کم درآمد را پشتیبا� یم کند تا بتوانند از
مزایای تحصیالت
برابر در مدرسه ،مراقبت روزانه و رسگریم استفاده کنند.
چگونه مزایا ارائه یم شود؟

 .خدمات فاکتورها با ی ن
تام� کننده هستند .نیازی به نگر نا� در مورد
فاکتورها وجود ندارد ،بودجه بعدا به شما شخصا بازگردانده یم
استثنا�.
شود فقط در موارد
ی

لوازم مدرسه
دانش آموزان غ
مبل� را برای مواد مدرسه در سال تحصییل دریافت
یم کنند .01.08 ،و در  ،01.02و آن ساالنه تنظیم شده است.

هزینه های مدرسه و هزینه های سفر به طور مستقیم به شما

دانش آموزان یم توانند در مدرسه تمام وقت در منطقه ثانویه
ثانویه ( )BBSثبت نام کنند.
گ
گ
مزایای براي ش�کت در زند� اجتمایع و فرهن� جامعه

چگونه یم توانم مزایا را دریافت کنم؟
ن
خصوص) باید به صورت جداگانه ادعا
یادگ�ی (تدريس
پشتیبا�
ی
ي
ش
آموز� و سایر موارد جزئ  ،این را یم توان به
شود .برای تمام نیازهای
غ� رسیم ارائه داد که در آن آنها یم توانند به طور قابل توجیه
روش ی
نیازهای فردی را ایجاد کنند.
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جی�.
ب

هزینه های تحرک

پرداخت یم شود.

اطالعات در مکان ها یا وب سایت استان گوتینگن در ت
دس�س
است:

سفر و سوار شدن با مدرسه ،مراقبت روزانه و مراقبت از
کودک
تن
گرف� هزینه های پرواز و پروازهای چند روزه ،به جز پول

چه کیس یم تواند مزایا را دریافت کند؟
ش
آموز� به تمام خانواده ها اعمال یم شود،
بسته
• ،درآمد پایه برای محقق کار,،
•یارانه های کودک ،مسکن و کمک های کودک،
•کمک اجتمایع یا
•مزایای تحت عملکرد پناهجویان.
ایا� را دریافت نکرده است ،اما هزینه
هر کیس که هیچ مز ی
تحصیل و مشارکت نیم تواند پوشش داده شود ،اما او این
آموز� و ئ
ش
جز� برریس
فرصت را دارد تا حق خود را در خدمات
کند

گ
کودکان و نوجوانان تا سن  18سال� نرخ ثابت  15یورو را در
هر ماه برای انجمن ها ،دوره ها ،کارگاه ها یا اوقات فراغت
دریافت یم کنند .عملکرد را یم توان به صورت جداگانه استفاده
کرد.
تن
داش� ناهار
هزینه های ناهار را یم توان در مدارس ،مراقبت روزانه یا
مراقبت از کودکان پوشش داد.
تدريس خصویص
یادگ�ی اولیه،
دستیا� به اهداف
دانش آموزان یم توانند برای
ی
ب
یادگ�ی را دریافت کنند .پاسخ دهید أيا كان وضعم
حمایت از
ی
الحال.
ي

