
  

Stadt Chemnitz 
Sozialamt

  نشرة معلومات من أجل طلب الحصول على معونات اجتماعية ألجل 

  وجبة الغداء المشتركة خالل العطل المدرسية في الحضانة

  من هو المستفيد من المعونات؟   .1

تتوافر لديهم أسباب االستفادة من حزمة  التلميذات والتالميذ الذين يريدون المشاركة في وجبة الغداء المشتركة في دار الحضانة والذين
  معونات التعليم والمشاركة وفقاً ل

 قانون الشؤون اإلجتماعية SGB II )المعونات المقدمة من مكتب العمل,(  

  قانون الشؤون اإلجتماعيةSGB XII )معونات المساعدة اإلجتماعية,(  

  أو) بدل سكن /بدل إعانة الطفل المستفيدين من إعانة الطفل و(القانون اإلتحادي إلعانة الطفل  

  قانون اإلعانات المقدمة لطالبي اللجوء)AsylblG(  

  .في نطاق اإلختصاص المحلي لمدينة كينيتس أو لمكتب العمل في كيمنيتس

ت سيتم تقديم اإلعانات على أساس توجيهات طعام الغداء في العطل في مدينة كيمنيتس باعتبارها معونات طوعية مقدمة من البلديا
  .المحلية

  .خطي طلبمن أجل اإلستفادة من المعونات التي تم ذكرها أعاله فالبد من تقديم 

  ماهي اإلعانات المقدمة؟  .2

إلى دار الحضانة الذي يتناول فيه التلميذ أو التلميذة وجبة الغداء المشتركة أثناء , سوف يتم سداد التكلفة الفعلية لوجبة الغداء لكل يوم
  .يورو عن كل وجبة 1,00المستفيد من المعونة أن يتحمل بنفسه قسماً من التكلفة مقداره  يتوجب على. العطل

  مالذي يجب مراعاته لدى تقديم الطلب وماهي الوثائق التي من الضروري ارفاقها؟  .3

مصلحة الشؤون  وفي وقت الحق سوف تقوم. يتوجب أوالً على المستفيدين تمويل وجبات الغداء المقدمة في الحضانة في العطالت
  .سوف لن تتلقى بالغ بشأن ذلك. اإلجتماعية بناء على طلب مقدم بإرجاع مبلغ الوجبات المدفوعة إلى مقدم الطلب وتحويلها إلى حسابه

ول الذي يلي العام اعتباراً من اليوم المدرسي األيتم ) بما فيها العطلة الصيفية(باإلمكان تقديم الطلب بالنسبة للسنة المدرسية المنتهية 
توجب  2014بالنسبة للعام . وذلك لدى مصلحة الشؤون اإلجتماعية في مدينة كيمنيتس أكتوبر من العام/تشرين األول 31لغاية الدراسي 

  .سوف لن يتم سدادها 01/01/2014التكاليف المدفوعة عن أيام العطل قبل تاريخ  .2014نوفمبر /تشرين الثاني 30تقديم الطلب لغاية 

التي سوف يتم سداد تكاليف , عند تقديم الطلب يتوجب إرفاق نسخ عن الفواتير أو نأكيد خطي من مقدم الطعام عن جميع أيام العطل
أن يرفقوا , يتوجب على مقدمي الطلبات الذين حصلوا من مكتب العمل على حزمة معونات التعليم والمشاركة. وجبات اإلطعام عنها

ل عدم تقديم تلك في حا. ميع إشعارات فترة السداد عن وجبات الطعام المشتركة في مسؤولية المدرسةبالطلب نسخ إضافية عن ج
  .اإلشعارات فسوف يتوجب تقديم جميع إشعارات المعونة اإلجتماعية المقدمة في فترة السداد

  أين يتم تقديم الطلب وأين هو المكان الذي يمكنني فيه طلب المشورة؟  .4

  :على الشكل التالي يجري تقديم الطلب

 ,Sozialamt, Abt. Soziale Leistungen - Kundenportal, بشكل شخصي في مكتب مصلحة الشؤون اإلجتماعية  -

Bahnhofstraße 53 (Moritzhof) في أوقات العمل التالية:  

   12:00لغاية الساعة  - 08:30من الساعة    والجمعة اإلثنين

   12:00إلى الساعة  - 08:30من الساعة   الثالثاء والخميس

  18:00إلى الساعة  - 14:00ومن الساعة 

  مغلق  األربعاء

  في كل مكتب خدمات المواطنين أو  -

  Stadt Chemnitz  بالبريد إلى  -
    Sozialamt, Abteilung Soziale Leistungen  

    09106 Chemnitz.  

  سوف تجد نموذج الطلب في اإلنترنت على
www.chemnitz.de\bildungspaket\ferienmittagessen  

  هل اليزال لديك استفسارات؟  .5

أو عن  0371115رقم الهاتف , مكتب مصلحة الشؤون اإلجتماعية, إذاً بادر إلى اإلتصال على الخط الساخن إلدارة مدينة كيمنيتس
  bildungspaket@stadt-chemnitz.deطريق البريد اإللكتروني إلى 


