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ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

Bergen-Enkheimّّّّمحلّّخدمات
Voltenseestraße 2
60388 Frankfurt

ّ 41211-212

☎

ِ شاروالیِاجتماعیِِشمال
)Sozialrathaus Nord(ِِِِِِِِِِِ
Emil-von-Behring-Straße 14
60439 Frankfurt am Main
212-32274

☎

Gallusِِشاروالیِاجتماعی
Rebstöcker Str. 8
60326 Frankfurt am Main
212-38189

ّ ّاطّالعاتّدرّخّصوصّّخدمات
:معلوماتّوّمّشارکت

Bockenheimِشاروالیِاجتماعی
Rödelheimer Straße 45
60487 Frankfurt am Main
212-74304

شهرِِفرانکفورتِآمِماین
)Jugend- und Sozialamt(ِادارهیِِجوانانِوِاُمورِاجتماعی
www.frankfurt.deّ:وّب سایت
)Bildungs- und Teilhabepaket(ّّبستهیّمعلوماتّوّمشارکت:جّستجو
Bildung-Teilhabe@stadt-frankfurt.deّ:پستّّاّلکترونیک

069-212-33133

☎

ّ

Jobcenter-Frankfurt-am-Main.But-ّ:پستّّاّلکترونیک
Zentral@jobcenter-ge.de

069-2171-3493

☎

ّ)ّبهSozialrathäuser(ّالبته ّکارکنانّ ّمرکزّ ّشّغل ّوّشاروالیهای ِاّجتماعی
ّ .شماّدرّخّصوصّّخدماتّّمّشارکتّوّمعلوماتّاطّالعرّسانیّمیکنند
ّ

☎

Sachsenhausenِشاروالیِاجتماعی
Paradiesgasse 8
60594 Frankfurt am Main

ّّ همچنین افرادّّدارایIIّّدریافتّکنندگانّّپیسهّبیکاری
:تواناییّکارّکهّدرآمدّّکمیّدارند
ِ
ّ )Jobcenter Höchst( Höchstِّمرکزِِشُِغل

Kurmainzer Straße 6

ّ1398/07/01ّّآدرسّّجدیدّازّتاریخ
:)23.09.2019(
Bolongarostraße 82
65929 Frankfurt am Main
)Jobcenter Nord(ِشغلِِشمال
ُِ ِِمرکز
Emil-von-Behring-Str. 10
60439 Frankfurt am Main
)Jobcenter Süd(ِمرکزِِشُغلِجنوب
Geleitsstraße 25
60599 Frankfurt am Main
)Jobcenter Ost(ِمرکزِِشُغلِشرق
Ferdinand-Happ-Straße 22
60314 Frankfurt am Main

☎

)Jobcenter West(ِمرکزِِشُغلِغرب
Salvador-Allende-Str. 3
60487 Frankfurt am Main

Höchstِشاروالیِاجتماعی
Palleskestraße 14
65929 Frankfurt am Main

)Jobcenter Mitte(ِشغلِِمیانه
ُِ ِِمرکز
Baseler Straße 35-37 60329
Frankfurt am Main

212-33811

212-45527

☎

Dornbuschِشاروالیِاجتماعی
Am Grünhof 10
60320 Frankfurt am Main

ّ 212-70735

ِ )Jobcenter Frankfurt(ِشغلِِفرانکفورت
ُِ ِِمرکز
www.jc-frankfurt.deّ:وّب سایت
ّ)Allgemeine Leistungen > Leistungen(ّ خدماتّّعمومیّ>ّخدمات
)für Bildung und Teilhabe(ّّّّبرایّمعلوماتّوّمشارک

☎

اطّالعاتّّتماس

☎

ّ
ّّطبقّقانون،دریافتکنندگانّخدمات
ارائهّخدماتّبهّپناهندگان

ِ
4ِِخدماتِِویژه ی
Mainzer Landstr. 291
60326 Frankfurt
212-70009

)Jugendjobcenter(ِمرکزِِشُغلِجوانان

Hainer Weg 44
60599 Frankfurt am Main
)Sozialrathaus Ost(ِشاروالیِ اِجتماعیِِشرق

Bornheimِّّّّّّّّّّّّّّّّّمحلّّخدمات
Eulengasse 64
60385 Frankfurt am Main
212-30547

☎

☎

ّدریافت ّکنندگانّ ّهزینهیّ ّمّسکن ّیا ّکمک
:هزینهیّّاطفال
ّ
اّدارهیّّجوانانّوّامورّاجتماعی
Team 51.A66
Eschersheimer Landstr.
241-249
60320 Frankfurt am Main
212-33133

☎

ّجوانانّوّحّقوق،ّسالمندان،دپارتمانّّاّمورّّاّجتماعی

والدینّّگّرامی،

بّستهیّّمعلوماتّوّمّشارکتّشاملّّ ّ
چهّخّدماتیّمیشود:


یک ّمبلغّ ّکلّی ّ(خدماتّ ّپیسه ّدر ّدو ّقسط) ّدر ّهر ّسالّّ
تحصیلی ّبرایّ ّنیازهایِ ِمکتب ّمانندّ ّمّدادرّنگیّ ،کیفّّ
مکتبّ،گونیایّّنقّالهدارّوّمّواردّّمّشابه



ّ 15یورو ّدر ّهر ّماه ّجهتّ ّ ُِمشارکت ّو ّحّمایت ّازّ
فعّالیتهایّ ّورزشیّ،فرهنگیّوّسایرّ ّفعّالیتهایّ ّاّوقاتّّ
مکتبّموسیقیّیاّ
فّراغتّ(بهّعّنوانّّمّثالّهزینهیّّکورسّ ّ
حقّعّضویتّّباشگاهّّورزشی)
ّ



تقبلّ ّهزینههایّ ّنانِچاشت ِخوردنِ ّمّشترکّدرّمکتب ّیاّ
مّوسسهیّّمّراقبتّّروزانهّازّاطفال



تقبلّهزینههایِّّاُردوهایِِیکِروزهیِّمکتبّیاّمّوسسهیّ
مّراقبتّّروزانهّازّاطفال



تقبلّّهزینههایّّگردشهایِِکالسیِّچندّروزهّیاّگردشهایّّ
چندّروزهیّّموسسهیّمّراقبتّّروزانهّازّاطفال



تقبلّّهزینههایّّتقویتِِیادگیری ّ

ّ
ّ


تقبلّ ّهزینههایّ ّرِفت ِو ِآمدِ ِمکتبّ ،چّنانچهّ
نزدیکترینّمکتبّفقطّباّاتوبوسّیاّقطارّدرّ
دسترسّباشدّ،مّسیرّّمکتبّبیشّازّّ3کیلومترّ
باشدّ ،و ّبلیت ّاز ّطرفّ ّسایرّ ّاّداراتّ ،مانندّّ
اّدارهیّّتعلیمّوّتربیهّشهرّپرداختّنگرددّ.

همانندّ ّتمامیّ ّمادران ّوّپدرانّ،شماّنیزّبرایّ ّاطفالّ
جوانّ ّخود ّبهترینها ّرا ّآرزو ّمیکنیدّ .شهرّّ
فرانکفورتّآمّماینّدرّخّصوصّّاینّسّئوالّباّشماّهمّ
نظرّوّهمّجّهتّاستّ.هدفّّماّاینّاستّکهّبرایّّتمامیّّ
اطفال ّو ّجوانانّ ،اّمکاناتّ ّخوبی ّدر ّجهتّ ّپیشرفتّ
فراهم ّکنیمّ .دخترانّوّپسرانیّکه ّوالدینّآنهاّدرآمدّ
کمیّدارندّ،وّبایدّدرّخّرجّکردنّبهّهرّسنتّّآنّتوجّه ّ
ّداشتهّباشندّ،بهّصّورتّّهدفمّندّتأمینّّمالیّشدهّوّمّوردّّحّمایتّقرارّمیگیرند.

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
چهّافرادیّدرّنظّرّ
ّ
بّستهیّّمعلوماتّوّمّشارکتّبرایّّ
گرفتهّشدهّاست؟

بنابراینّتمایلّدارمّتوجّهّشماّراّبهّبستهیّ ّمعلومات ّوّمّشارکتّجّلبّنمایمّ.چهّدرّ
خّصوصّ ّعّضویتّدرّباشگاهّ ّورزشیّ،نانّچاشت ّخوردنّدرّمکتب ّوّیاّبازدیدّازّ
موزهّبهّهمراهّراهنماّ–ّماّمیتوانیمّدرّمواردّبسیاریّکمکّاّرائهّدهیمّ.اینّبروشورّ
یکّدیدّکلّیّدرّخصوصّّاّمکاناتّّحّمایتیّبهّشماّاّرائهّمیدهدّ .
ّ
باّکمالّ ّمیلّمیتوانیدّاز ّکارمندانّ ّمرکزّ ّشّغل ّدرّفرانکفورتّوّهمچنینّشاروالیهایّّ
اّجتماعیّ ،مّشاورهّدریافتّکنیدّدرّخصوص ّاینّکهّ،تحتّچهّپیشّشرطهاییّامکانّّ
تقبلّ ّحقّ ّعّضویتّ ّباشگاهّ،کالسّ ّموسیقیّوّسایرّ ّهزینههاّبهّصّورتّ ّکاملّیاّجزییّ
وّجودّداردّ.خوشحالّمیشومّاگرّشماّبهّصّورتّفعّلّازّاینّاّمکاناتّاّستفادهّنمایدّ .

اطفال ّوّجوانانّ ّدارایّ ّحقّ ّدریافتّ ّخدماتّدرّزمینهیّ ّمعلومات ّوّمّشارکتّمیباشندّ،
چنانچهّوالدینّآنهاّیکیّازّکّمکهایّذیلّراّدریافتّمیکنندّ :







کمکّهزینهیّّاطفال
هزینهیّّمسکن
پیسهّبیکاریّّII
امنیتّّپایهّدرّسالمندیّوّدرآمدّّکمّّدائمی
کمکّهزینهیّّخّرجیّّزندگی
دریافتّّخدماتّبرّطبقّّقانونّّاّرائهیّّخدماتّبهّمّتقاضیانّّپناهندگی ّ

ّ
عضوّّشّورایّّشهرّ،پروفسورّ.دکترّDaniela Birkenfeld
دپارتمانّّاّمورّّاّجتماعیّ،سالمندانّ،جوانانّوّحّقوق

یاّاینّکهّوالدینّدرآمدّّکمیّدارندّوّتاّکّنونّهیچّیکّازّخدماتّّباالّراّدریافتّنکردهاندّ .
ّ
همچنینّبزرگساالنّ ّجوانّتاّسن ّّ 25سالگیّ،کهّبهّمکتب ّمیروندّوّخودشانّدرآمدّّ
مّستقلّندارندّ،حقّّدریافتّّخدماتّراّدارندّ .

چگونهّمیتوانّکمکّّمالیّراّدریافتّکرد؟
جهتّ ّاّستفادهّازّاّمکاناتّ ّبستهیّ ّمعلومات ّو ّمّشارکتّ،یک ّاطّالعّ ّغیرّ ّرّسمیّ
کّفایت ّمیکندّ .ما ّبا ّکمالّ ّمّیل ّاین ّاطّالع ّرا ّاز ّطریقّ ّپستّ ّاّلکترونیک ّنیزّ
میپذیریمّ ّ.
ازّتاریخّ ِّ )01.08.2019(ِ 13985/05/10یکّارائهیّ ّدرخواستّ ّویژهّفقطّ
برایّتقویتّّیادگیریّضّروریّاستّ.سایرّخدماتّدرّزمینهیّّمعلوماتّوّمشارکتّراّ
پس ّاز ّارائهیّ ّمدارکّ ،به ّصّورتّ ّخّودکار ّدریافت ّخواهید ّکرد.

