را تطے کے تیے
 اس، وصول کرنے والے افرادll نے روزگاری االونس
: کے عالوہ کم ٓامدنی والے افراد
Jobcenter Höchst
Kurmainzer Straße 6
Neue Adresse ab
23.09.2019:
Bolongarostraße 82
65929 Frankfurt am Main
Jobcenter Nord
Emil-von-Behring-Str. 10
60439 Frankfurt am Main

:تعل یم اور شرکت کرنے والوں کو فراہم کردہ سہول یات کے بارے میں معلومات
سہر فری یکفرٹ ام مائن

نوجوانوں اور سماجی کاموں کا محکمہ

www.frankfurt.de
Suche: Bildungs- und Teilhabepaket

E-Mail: Bildung-Teilhabe@stadt-frankfurt.de

☎ 069-212-33133
Jobcenter Frankfurt
www.jc-frankfurt.de
Allgemeine Leistungen > Leistungen
für Bildung und Teilhabe
E-Mail: Jobcenter-Frankfurt-am-Main.ButZentral@jobcenter-ge.de

☎ 069-2171-3493

ٓ
تقی نی طور پر جاب سینٹر اور سماجی کونسل کے مالزمین اپ کو تعلیم اور شرکت کی شروشز کے
بارے میں معلومات اور مشورے د تیے ہیں

Jobcenter Süd
Geleitsstraße 25
60599 Frankfurt am Main
Jobcenter Ost
Ferdinand-Happ-Straße 22
60314 Frankfurt am Main
Jobcenter West
Salvador-Allende-Str. 3
60487 Frankfurt am Main
Jobcenter Mitte
Baseler Straße 35-37
60329 Frankfurt am Main
Jugendjobcenter
Hainer Weg 44
60599 Frankfurt am Main
Sozialrathaus Ost
Dienstort Bornheim
Eulengasse 64
60385 Frankfurt am Main

☎

212-30547

01.08.2019

Dienstort Bergen-Enkheim
Voltenseestraße 2
60388 Frankfurt
212-41211
☎
Sozialrathaus Nord
Emil-von-Behring-Straße 14
60439 Frankfurt am Main
212-32274
☎
Sozialrathaus Gallus
Rebstöcker Str. 8
60326 Frankfurt am Main
212-38189
☎
Sozialrathaus Bockenheim
Rödelheimer Straße 45
60487 Frankfurt am Main
212-74304
☎
Sozialrathaus Sachsenhausen
Paradiesgasse 8
60594 Frankfurt am Main
212-33811
☎
Sozialrathaus Höchst
Palleskestraße 14
65929 Frankfurt am Main
212-45527
☎
Sozialrathaus Dornbusch
Am Grünhof 10
60320 Frankfurt am Main
212-70735
☎
 با، ) بی یادی تحفطانی فوابدSGB XII( پڑھانے اور معذوری میں بمطانق

 عالوہ ازئں کم،ضروربات زبدگی کے لتے امداد جاصل کرنے والے افراد
: آمدنی والے افراد

ت
 عل یم، موسیقی،ک ھیل کود

Besonderer Dienst 4
Mainzer Landstr. 291
60326 Frankfurt

☎

212-70009
ی یاہ گزینوں کو فراہم کردہ سہول یات کے قانون کے تحت قابدہ
: جاصل کرنےوالے افراد

Jugend- und Sozialamt
Team 51.A66
Eschersheimer Landstr. 241249
60320 Frankfurt am Main

☎

212-33133

اور بہت کچ ھ
 جوانوں اور پڑوں کے لتے مواقع، نوجوانوں،چتوں

عزپز والدئن،

تعلیم اور شرکاء ییکیج میں کیا سہولیات سامل ہیں؟
•

سکول کے ابک سال کے لتے ابک محصوص شرح کی رقم(دو قسطوں

میں رقم) اسکول میں فراہم کردہ سامان  ،جیسے کہ ربگین بیسلیں ،سکول
ی یگ اور خ نومنٹری کی بکون وعٹرہ کے لتے

•

 15نورو قی ماہ ک ھیلوں ،تقاف نی اور دبگر تفرتحی شرگرم نوں کی شرکت اور
سنورٹ کے لتے (م یال کے طور پر موسیقی سکول کے کورس کی فیس

با ک ھیلوں کےکلب کی رکی یت فیس)
•

•

•
•

بمام ماں باپ کی طرح آپ بھی ا تیے تچوں کے لتے

تعلیم اور شرکت کے ی یکج کا حقدار کون ہے؟
وہ چتے اور نوجوان تعلیم اور شرکت کے فوابد کے حقدار ہیں جن کے والدئن م یدرجہ ذبل میں سے کونی
ابک االونس وصول کرنے ہیں :

سکول با تچوں کےدن کے دبکھ ب ھال کےمرکز میں مچموعی طور پر دوبہر

•

کے ک ھانے کے اخراجات پرداست کربا

•

ر ہانشی االونس

اصاقی دنوں کے لتے کالسیں جاری ر کھتے با اصاقی دنوں کے لتے تچوں
کی دبکھ ب ھال تع نی Kitaجاری رک ھتے کے اخراجات پرداست کربا

•

نے ر و ز گاری االونس ll
عمر رس ید گی کی بییادی س یکنورنی اور مسیقل طور پر کام کرنے کی صالخ یت میں کمی کا شکار

س یک ھتے کے فروغ کی سہولیات کے اخراجات اب ھابا

سکول بک تقل و چمل کے اخراجات اب ھابا ،اس صورت میں کہ فریب
پرئن سکول ضرف نس با پرئن سے بہیچ یا ممکن ہو ،سکول کا قاصلہ 3

کلومنٹر سے زابد ہو اور دوشرے جکوم نی ادارے جیسا کہ سہر کا سکول
نورڈ بکٹ کی ادای یگی یہ کربا ہو.

•
•
•

تچوں کا االونس

زبدگی گزارنے کے لتے درکار مدد

ی یاہ گزینوں کے سہول یات ابکٹ کے مطانق فوابد

ٓ
با وہ والدئن جو کم امدنی کے باوجود اوپر دنے گتے االونسز میں سے کچھ بھی وصول بہیں

کر رہے ہیں۔

 25سال کی عمر کے وہ نوجوان لوگ جو سکول جانے ہیں اور ان کی ٓامدنی کے کونی ذرا تع بہیں وہ بھی ان فوابد

کے حقدار ہیں۔

فروغ کا حصول کیسے ہوسک یا ہے؟

تعلیم اور شراکت کے ی یکج کےممکنہ اسیعمال کے لتے ابک عٹر رسمی درجواست ہی کاقی ہے
ہم بذرتعہ ای۔م یل بھی تچوشی وصول کرنے ہیں۔

 01.08.2019سے س یک ھتے کے فروغ کے لتے جاص طور پر درجواست د ییا ضروری ہے .تعلیم اور شرکت کے
لتے دبگر بمام سہول یات ی نوت بیش کرنےپر جودتچود فراہم کر دی جابیں گی۔

سب کچھ بہٹرئن جا ہتے ہیں .فری یکفرٹ ایم مائن سہر اس

مس یلے پر آپ کا ہم خ یال ہے .ہمارا ہدف یہ ہے کہ بمام

تچوں اور نوجوانوں نشمول لڑکے اور لڑک نوں کو پرقی
ٓ
کرنےکے ا چھے مواقع ملیں.جن کے والدئن کم امدنی کی

وجہ سے ہر ابک سی یٹ کو سوچ کر خرچ کرنے ہیں۔ابکی
جاص طور پر مدد اور جوصلہ افزانی کی جانی ہے۔
ٓ
ت
لہذا ،میں جاہ نی ہوں کہ اپ ای نی نوجہ علیم اور شرکاء ی یکیج پر مرکوز کرئں .ہم بہت سے معامالت
ٓ
میں اپ کی مدد کرسکتے ہیں ،جیسا کہ ک ھیلوں کے کلب میں رکی یت ،اسکول میں دوبہر کا ک ھابا با
ابک طے سدہ م نوزیم کا دورہ .یہ ک یاتچہ آپ کو ف یڈز کے مواقع کے فروغ کا ابک جاپزہ فراہم کربا

ہے

فری یکفرٹ جاب سینٹر کا عملہ اور سماجی کونسل کے مالزمین آپ کی کونسل کلب کی شراکت،
م
موسیقی کےاس یاق کے اخراجات اور دبگر اخراجات کو کمل با خزوی طور پرداست کرنے کے
سلسلے میں مشورے دے سکتے ہیں .اگر آپ ممکنہ مواقع کا اسیعمال کرنے ہیں نو یہ مٹرے
لتے باعث مسرت ہوگا۔

ٓاپ کی خٹر جواہ
Stadträtin Prof. Dr. Daniela Birkenfeld
Dezernentin für Soziales, Senioren, Jugend und Recht

