01.08.2019

مركزدائرة بيركن ـ إنكهايم
شارع فولتِن 2
 60388فرانكفورت
هاتف 21241211

للحاصلين على الدعم المادي للعاطلين عن
العمل (ألدرجة الثانية ) وكذلك من هم
قادرين على العمل من ذوي الدخل
المحدود:
مركز العمل في هوخستHöchst .
شارع كورماينتسر رقم 6

دائرة اإلستشارة اإلجتماعية /كالوص
شارع ريبشتوكر 8
 60326فرانكفورت على نهر الماين
هاتف 21238189

العنوان الجديد بعد 2019. 09 . 23
شارع بولونكارو82.
 65929فرانكفورت على نهر الماين

ِنهاوزن
دائرة اإلستشارة اإلجتماعية /سخس
ِ
زقاق ب ََرديس 8
 60594فرانكفورت على نهر الماين
هاتف 21233811
دائرة اإلستشارة اإلجتماعية /هوخست
شارع باليسكه 14
 65929فرانفورت على نهر الماين
هاتف 21245527

دائرة الشباب والرعاية
اإلجتماعية

عناوين اإلتصال:

دائرة اإلستشارة اإلجتماعية /الشمال
شارع إميل فون بيرنك 14
 60439فرانكفورت على نهر الماين
هاتف 21232274

دائرة اإلستشارة اإلجتماعية  /بوكينهاين
شارع روديلهايمر 45
 60487فرانكفورت على نهر الماين
هاتف 21274304

مركز العمل
لمدينة فرانكفورت على نهر
الماين

Kontaktadressen

مركز العمل  /الشمال.
شارع إميل فون بيرنك 10
 60439فرانكفورت على نهر الماين.
مركز العمل  /الجنوب.
شارع كياليتس 25
 60599فرانكفورت على نهر الماين.
مركز العمل  /الشرق
شارع فيردينَند ـ ه ّْ
َب 22
 60314فرانكفورت على نهر الماين.
مركز العمل /الغرب
شارع سلفادور الليندي 3
 60487فرانكفورت على نهر الماين

دائرة اإلستشارة اإلجتماعية  /دورنبوش
عند كرونهوف 10
 60320فرانكفورت على نهر الماين
هاتف 21270735

مركز العمل  /الوسط
شارع بازلر  35ــ 37
 60329فرانكفورت على نهر الماين

الحاصلون على الخدمات طبقا لقانون حقوق
.طالبي اللجوء

مركز عمل الشباب
طريق هاينر 44
 60599فرانكفورت على نهر الماين

ألخدمات الخاصة 4
شارع ماينتس الريفي 291
 60326فرانكفورت
هاتف 21270009
ألحاصلون على الدعم المادي للسكن أو الدعم
اإلضافي لألطفال:
دائرة الشباب والرعاية اإلجتماعية
فريق 51. A66
شارع إيشرهايمر  241ــ 249
 60320فرانكفورت على نهر الماين
هاتف 21233133

دائرة اإلستشارة اإلجتماعية  /الشرق
مركز دائرة بورنهايم
زقاق أويلِن 64
 60385فرانفورت على نهر الماين
هاتف 21230547

1

معلومات تخص الخدمات المقدمة لما يخص الثقافة والمشاركة :
مدينة فرانكفورت على نهر الماين.
دائرة الشباب والرعاية اإلجتماعية.
www. Frankfurt. de
ألبحث :رزمة الثقافة والمشاركة.
ألبريد Bildung-Teilhabe@ stadt-frankfurt.de
اإللكتروني:
هاتف0692133133 :

069-212-33133

☎

مركز العمل في فرانكفورت
www.jc-frankfurt.de
ألخدمات العامة  /الخدمات الخاصة بالثقافة والمشاركة
ألبريد اإللكتروني:
Jobcenter-Frankfurt-am-Main.Butzentral@jobcenter-ge.de
هاتف06921713493 :

069-2171-3493

☎

بطبيعة الحال يقوم العاملون في مركز العمل ومراكز دور اإلستشارة
اإلجتماعية بتقديم المعلومات واإلستشارة فيما يخص خدمات الثقافة
والمشاركة.

أولياء األمور األعزاء!
ما هي الخدمات المشمولة برزمة الثقافة والمشاركة ؟

من هم المشمولون برزمة الثقافة والمشاركة؟

ــ مبلغ مقطوع ( صرف مالي على دفعتين) لكل عام دراسي،
الملونة  ،الحقيبة
لتغطية اإلحتياجات المدرسية مثل األقالم
المدرسية ،أألدوات الهندسية وما شابه ذلك.
ــ  15يورو شهريا ً للمشاركة والدعم في المجال الرياضي والثقافي
ونشاطات أوقات الفراغ األخرى.
(مثالً :تكاليف دورة في مدرسة المووسيقى أو العضوية في نا ٍد
رياضيٍ).
ــ تحمل نفقات وجبة الغداء المشتركة في المدرسة أو في مؤسسات
رعاية األطفال اليومية.
ــ تحمل نفقات السفرات ليوم واحد للمدارس أو مؤسسات الرعاية
اليومية لألطفال.
ــ تحمل نفقات السفر متعدد األيام للمدارس أو سفرات متعددة األيام
لمؤسسات الرعاية اليومية لألطفال.

يحق لألطفال والشباب التمتع بالخدمات الخاصة بالثقافة والمشاركة
إذا ما كان أولياء أمورهم حاصلين على إحدى الخدمات التالية:
ــ ألدعم المادي اإلضافي لألطفال.
ــ ألدعم المالي للسكن.
ــ ألدعم المالي الخاص بالعاطلبن عن العمل  ،ألدرجة الثانية.
ــ تأمين الحد األدنى للمعيشة عند المسنين ،أو في حالة الحصول
على دخل ضئيل بشكل مستمر.
ــ الدعم للتغلب على متطلبات الحياة اليومية.
ــ ألدعم الذي ينص عليه قانون الدعم المالي لمقدمي طلب اللجوء،
الدخل الواطئ ولم يستلموا
أو في حالة كون الوالدين من ذوي
حتى اآلن أيا ً من المساعدات المذكورة أعاله.
يحق كذلك للشباب البالغين حتى عمر  25سنة والمستمرين على
الدراسة وليس لديهم دخل خاص بهم ،اإلستفادة من هذه الخدمات
أيضاً.

ــ تحمل نفقات دعم التعليم.
ــ تحمل نفقات نقل الطالب ،إن كانت المدرسة األقرب ال يمكن
وأن تبعد المدرسة عن
الوصول إليها سوى بالباص أو بالقطار،
السكن بمسافة تزيد عن  3كم ،وإن كانت التذاكر ال يجري تحملها
من الدائرة التربوية للمدينة.

كيف يجري استالم المساعدات؟
يكفي تقديم طلب خطي لإلستفادة من اإلمكانيات المتاحة في رزمة
الثقافة والمشاركة ،ويسعكم تقديم الطلب بواسطة البريد اإللكتروني.
التقديم الخطي الخاص بطلب الدعم للتعليم يكون اعتبارا ً من . 01
 . 2019 . 08كل أنواع الخدمات الخاصال بالثقافة والمشاركة
تستلمونها بشكل آلي بعد تقديم الوثائق واألدلة.

كما هو حال جميع األمهات واآلباء فإنكم تطمحون دائما ً إلى ما هو
األفضل ألوالدكم .تتفقى مدينة فرانكفورت على نهر الماين معكم في
هذا الشأن دائماً ،وهدفنا أن يُمنح كل األطفال والشباب فرصا ً جيدة
لتطوير إمكانياتهم.
بنات وأوالد ذوي الدخل المحدود المجبرون على التفكير مرتين قبل
صرف أي فلس (قرش)  ،سيؤخذون بعين اإلعتبار وتقدم المساعدة
لهم بشكل موجه وهادف.
لذا أريد لفت انتباهكم إلى رزمة حرية الثقافة والمشاركة .بوسعنا
المساعدة في الكثير من المجاالت ،مثل العضوية في نا ٍد رياضي ٍ ،
في وجبة الغداء المدرسية ،أو جولة في متحفٍ  .هذا المطبوع
يعطيكم معلومات عامة في شأن إمكانيات الدعم المتاحة.
يسر العامالت والعاملين في مراكز العمل ودور اإلستشارات
اإلجتماعية تقديم اإلستشارة بخصوص الشروط الواجب توفرها
للقيام بتحمل النفقات الكلية أو الجزئية لإلشتراك في النوادي
الرياضية أو في مدرسة الموسيقى وغيرها ،ويكون من دواعي
سروري قيامكم باإلستفادة من هذه اإلمكانيات.
التوقيع
عضوة مجلس المدينة البروفسورة
الدكتورة دانيال بيركِنفيلد
قسم
ألدائرة اإلجتماعية ــ ألمسنين ــ
الشباب ــ القانون

