
كيف؟ كم؟

ملن؟

دون سن ٢٥ماذا؟ دون سن ١٨ حضانة أطفال

• تقدیم بطاقة التلمیذ(ة) أو شھادة مدرسیة أو تأكید القبول لدى املدرسة يف دائرتك 

املختصة

• التحویل یتم عىل الحساب البن� لألرسة

١٠٤ یورو يف النصف األول من العام الدرايس

٥٢ یورو يف النصف الثا¦ من العام الدرايس ✔ ✔
اللوازم املدرسیة

املدارس العامة واملھنیة

• إظھار الربلین باس BuT لدى الحضانة / املدرسة / مركز رعایة ما بعد املدرسة/ 

مكتب رعایة الشباب

• بعد ذلك تقوم الحضانة / املدرسة / مركز رعایة ما بعد املدرسة /مكتب رعایة 

الشباب بالقیام ³بارشة كل األمور األخرى

تغطیة التكالیف بالكامل ✔ ✔ ✔

الرحالت
تنظمھا الحضانة / املدرسة / مركز

رعایة ما بعد املدرسة / مؤسسة

رعایة األطفال النھاریة

”Nachweiszur Übernahme der Kosten„ ملء است¹رة •

 الخاصة برحلة لعدة أیام تنظمھا الحضانة / املدرسة /مؤسسة رعایة األطفال النھاریة

• توجیه اإلست¹رة للحضانة / املدرسة / مؤسسة رعایة األطفا ل النھاریة لتأكیدھا ومن 

ثم تسلیمھا إىل الدائرة املختصة

• الدائرة املختصة تقوم بدفع التكالیف مبارشة للحضانة / املدرسة / دار رعایة األطفال 

/ مؤسسة رعایة األطفال النھاریة

تغطیة التكالیف بالكامل، باستثناء مرصوف الجیب ✔ ✔ ✔

رحالت لعدة أیام
تنظمھا الحضانة / املدرسة / مركز

رعایة ما بعد املدرسة / مؤسسة

رعایة األطفال النھاریة

• إظھار الربلین باس لدى املدرسة، ثم التحدث مع املعلم(ة)

”Zusatzbogenzur ergänzenden Lernförderung„ تقدیم است¹رة •

معبأة ً للمدرسة

• بعد ذلك تقوم املدرسة ³بارشة كل األمور األخرى

تقوم املدرسة بتوفیرھا مجانا لدعم اللغة أو رغبة ً يف تحقیق املؤھل

الدرايس أو االنتقال املدريس املطلوب مثال، أو لتحقیق املھارات الرقمیة ✔ ✔ دروس تقویة / دعم
تعلیمي

مجال تسعیرة منطقة AB للطلبة الحاصل� عىل بطاقة مدرسیة من النوع األول:

• تقدیم طلب عىل اإلنرتنت لدى رشكة BVG للحصول عىل تذكرة مواصالت

(www.bvg.de/schuelerticket)

أو مجال تسعیرة منطقة ABC للطلبة الحاصل� عىل بطاقة مدرسیة من النوع

األول أو الثا�: 

• تقدیم بطاقة مدرسیة و/أو إثبات اإللتحاق ³ؤسسة تعلیمیة لدى الدائرة املختصة

• التحویل یتم عىل الحساب البن� لألرسة

• تقدیم التذكرة لدى الدائرة املختصة

• تذكرة مواصالت مجانیة لرشكة BVG تشمل مجال التسعیرة AB ل
- الطالبات/الطالب الحاصلÔ عىل بطاقة مدرسیة من النوع األ ول

- األطفال يف سن التعلیم اإللزامي الذین × یُخصص لھم مكان يف املدرسة

AB تغطیة تكالیف املواصالت يف مجال تسعیرة •

(Berlin - Ticket S)
للطالبات/الطالب الذین بحوزتھم بطاقة مدرسیة من النوع الثا¦ و/أو وثیقة تثبت 

(KiZ باستثناء بدل إعالة األطفال) املشاركة يف تدابیر تدریب مھني

• تغطیة تكالیف املواصالت يف مجال تسعیرة ABC (تذكرة طالب)

✔ ✔
تكالیف

املواصالت إىل
املدرسة

030 - 57 71 30 04 0 info@but-beratung.de www.but-beratung.de
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صفحة ١ من ٢



كيف؟ كم؟

ملن؟

دون سن ٢٥ماذا؟ دون سن ١٨ حضانة أطفال

تسجیل الطفل لإلستفادة من الوجبة!

: berlinpass-BuT تقدیم

• لدى روضة األطفال (ریاض األطفال، دار رعایة األطفا ل النھاریة)

• لدى دائرة رعایة األطفال والشباب (مؤسسة الرعایة النھاریة لألطفال، و املربیة 

النھاریة مثال)

• من الصف السابع لدى املمون (مورداألطعمة)

عموما یستفید األطفال حتى الصف السادس من وجبة غذاء

مجانیة يف املدرسة (التسجیل رضوري)

يف روضة األطفال وابتداء ًمن الصف السابع، تتم تغطیة للتكالیف بالكامل
✔ ✔ ✔

وجبة الغذاء
يف الحضانة / املدرسة /

مركز رعایة ما بعد

املدرسة

تقدیم إثبات إىل الدائرة املختصة :

األنشطة :

• شھادة العضویة أو

• شھادة املشاركة

املعدات:

• إثبات التكالیف (وصل، فاتورة رشاء، إلخ) أو

• عقد إعارة

• عرض التكلفة التقدیریة

تكاليف املواصالت:

Cتذكرة املواصالت للمجال اإلضايف •

• تأكید مقدم الخدمة بشأن مبلغ تكلفة املواصالت

 العضویات / األنشطة/ املعدات / رسوم اإلستعارة

املشاركة يف األنشطة :

• مبلغ إج¹يل شھري بواقع 15 یورو لكل طفل نظیر العضویة أو األنشطة

• الدفع یكون شھریا أو عبارة عن مبلغ إج¹يل یتم تسدیده خالل فرتة املوافقة

باإلضافة إىل ذلك:

• رشاء / رسوم إعارة املعدات كأحذیة كرة القدم أو اآللة املوسيقية مثال

• تصل إىل 180 یورو سنویا مع خصم املساھمة الشخصیة

✔ ✔ ✔

املشاركة يف األنشطة 
الثقافیة، والریاضیة،

والرتفیھیة
مثل سوبر باس فیرین و جمعیة الشباب، 

مدرسة املوسیقى، نادي ریايض، السباحة 

لألطفال، وبرنامج األطفال الرضع 

املعروف اختصارا بكلمة PEKIP ومركز 

اللیاقة البدنیة، املتحف، والعدید من 

األمور األخرى

www.berlin.de/sen/bjf/bildungspaket/

www.berlin.de/sen/bjf/bildungspaket/artikel.108191.php

 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

Infos zum Bildungspaket:
alle Formulare und Merkblätter:
zuständige Ämter (auch für berlinpass-BuT):
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