
ماذا؟

لمن؟

كم؟ أطفالكیف؟ حضانة دون سن 18 دون سن 25

اللوازم المدرسیة
المدارس العامة والمھنیة ✔ ✔

یورو في النصف األول من العام الدراسي ۰  
یورو في النصف الثاني من العام الدراسي 

الرحالت
 نظمھا الحضانة / المدرسة / مركز
 رعایة ما بعد المدرسة / مؤسسة

رعایة األطفال النھاریة

✔ ✔ ✔ تغطیة التكالیف بالكامل

/

رحالت لعدة أیام

  تنظمھا الحضانة / المدرسة  
مركز رعایة ما بعد المدرسة 

مؤسسة رعایة األطفال النھاریة

✔ ✔ ✔

 دروس تقویة / دعم 
تعلیمي

✔ ✔
 قوم المدرسة بتوفیرھا مجانا لدعم اللغة أو رغبًة في تحقیق المؤھل
 الدراسي أو االنتقال المدرسي المطلوب مثال، أو لتحقیق المھارات

الرقمیة

 تكالیف
 المواصالت إلى

المدرسة

✔ ✔

نظرة عامة حول مخصصات حزمة التعلیم والمشاركة – برلین

52
104

د بع  • إظھار البرلین باس BuT لدى الحضانة / المدرسة / مركز رعایة ما
لمدرسة/ مكتب رعایة الشباب 

 • بعد ذلك تقوم الحضانة / المدرسة /  مركز رعایة ما بعد المدرسة /
كتب رعایة الشباب بالقیام بمباشرة كل األمور األخرى 

دى ولل  • تقدیم بطاقة التلمیذ(ة) أو شھادة مدرسیة أو تأكید القب
المدرسة (في دائرتك المختصة)

رة • التحویل یتم على الحساب البنكي لألس

Nachweiszur Übernahme der  • ملء استمارة”
Kosten” الخاصة برحلة لعدة أیام تنظمھا الحضانة /  المدرسة / 

مؤسسة رعایة األطفال النھاریة

ل األطفا  • توجیھ اإلستمارة للحضانة / المدرسة / مؤسسة رعایة
النھاریة لتأكیدھا ومن ثم تسلیمھا إلى الدائرة المختصة

/  • الدائرة المختصة تقوم بدفع التكالیف مباشرة للحضانة / المدرسة
ذار رعایة األطفال / مؤسسة رعایة األطفال النھاریة 

المعلم(ة) دثمع  • إظھار البرلین باس لدى المدرسة، ثم التح

Zusatzbogenzur  • قدیم استمارة „
ergänzenden Lernförderung معبأًة للمدرسة

رى وراألخ  • بعد ذلك تقوم المدرسة بمباشرة كل األم

BVG  • تذكرة مواصالت مجانیة لشركة
دة: تشمل مجال التسعیرة AB لفائ

ول - الطالبات/الطالب المتوفرین على بطاقة مدرسیة من النوع األ
- األطفال في سن التعلیم اإللزامي الذین لم ُیخصص لھم مكان في 

المدرسة

AB(Berlin- رة  • تغطیة تكالیف المواصالت في مجال تسعی
Ticket S) للطالبات/الطالب الذین بحوزتھم بطاقة مدرسیة من 

النوع الثاني و/أو وثیقة تثبت المشاركة في تدابیر تدریب مھني 
(باستثناء بدل إعالة األطفال)

رةتالمیذ) • غطیة تكالیف المواصالت في مجال تسعیرة ABC (تذك

ول:  مجال تسعیرة منطقة AB للطلبة المتوفرین على بطاقة مدرسیة من النوع األ

أو مجال تسعیرة منطقة ABC للطلبة المتوفرین على بطاقة مدرسیة من النوع 
: األول أو الثاني

رة دىالدائ  • قدیم بطاقة مدرسیة و/أو إثبات اإللتحاق بمؤسسة تعلیمیة ل
المختصة

رة لألس بالبنكي  • التحویل یتم على الحسا
رةالمختصة • تقدیم التذكرة لدى الدائ

ت رةمواصال • تقدیم طلب في اإلنترنت لدى شركة BVG للحصول على تذك

 صفحة  1  من  2

تغطیة التكالیف بالكامل، باستثناء مصروف الجیب



لمن؟

 وجبة الغذاء

 في الحضانة / المدرسة /
 مركز رعایة ما بعد

المدرسة

✔ ✔

مشاركة في األنشطة ال
الثقافیة، والریاضیة،

والترفیھیة

مثل سوبر فیرین باس، و جمعیة الشباب،
ومدرسة الموسیقى، ونادي ریاضي،

والسباحة لألطفال، وبرنامج األطفال 
الرضع المعروف اختصارا بكلمة ومركز 
اللیاقة البدنیة، المتحف،PEKIP، والعدید 

من األمور األخرى )

✔ ✔

العضویات / األنشطة / المعدات / رسوم اإلستعارة

Infos zum Bildungspaket: www.berlin.de/sen/bjf/bildungspaket/

alle Formulare und Merkblätter: www.berlin.de/sen/bjf/bildungspaket/artikel.108191.php

zuständige Ämter (auch für berlinpass-BuT): das Jobcenter für Empfänger*innen von Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld, die Wohngeldstelle für Empfänger*innen von Wohngeld und Kinderzuschlag,
das Sozialamt für Empfänger*innen von Sozialhilfe, das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten für Empfänger*innen von Leistungen 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

دون سن 18كم؟كیف؟ أطفالحضانةدون سن 25

ذاء غ عموما یستفید األطفال حتى الصف السادس من وجبة
مجانیة في المدرسة (التسجیل ضروري)

متغطیة  في روضة األطفال وابتداًء من الصف السابع، تت
لتكالیف بالكامل

تسجیل الطفل لإلستفادة من الوجبة!

: berlinpass-BuT تقدیم
ل األطفا  • لدى روضة األطفال (ریاض األطفال، دار رعایة

النھاریة)
النھاریة  • لدى دائرة رعایة األطفال والشباب (مؤسسة الرعایة

لألطفال، و المربیة النھاریة مثال)
ورداألطعمة) • من الصف السابع لدى الممون (م

: تقدیم إثبات إلى الدائرة المختصة

: األنشطة

 • شھا دةالعضویة أو
• شھا دةمشاركة

 •
معدات: • 

إثبات التكالیف (وصل، فاتورة شراء، إلخ) أو 
عق دإعا رة •

• عرض التكلفة التقدیریة

• 
ت: تكالیفالمواصال •

Cتذك رةالتوصی ل 
تأكید مقدم الخدمة بشأن مبلغ تكلفة المواصال ت  •

✔

✔

: المشاركة في األنشطة
ر لنظی  • مبلغ إجمالي شھري بواقع 15 یورو لكل طف

العضویة أو األنشطة 
م یت  • لدفع یكون شھریا أو عبارة عن مبلغ إجمالي

سدیده خالل فترة الموافقة 

ك: باإلضافة إلى ذل

شراء / رسوم إعارة المعدات كأحذیة كرة القدم أو اآللة 
: مثال

مالمساھمة • تصل إلى 180 یورو سنویا مع خص
لشخصیة  

 صفحة 2 من  2




