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 االتصالمن يمكنه الحصول على BuT؟ 

یُعّد األطفال والمراھقون والشباب حتى سن 25 عاًما من العائالت التي تتلقى المزایا 
التالیة وال یتلقون أي بدل تدریب مؤھلون

(SGB II) أو إعانة اجتماعیةII  إعانة بطالة  

  المساعدة االجتماعیة أو الضمان األساسي

  المستفیدون بموجب قانون إعانة طالبي اللجوء

 (BKGG) عالوة األطفال   

(WoGG) بدل السكن   

یتم تشجیع ودعم األطفال والشباب من األسر ذات الدخل المنخفض. من النادر أن 
تجد عائالت یتعذر علیھا مالیًا إلحاق أطفالھم بالنوادي الریاضیة والمشاركة في 
األنشطة الترفیھیة، أو تناول الغداء معًا في المدرسة أو الحضانة أو الرعایة بعد 
المدرسة أو أن یكونوا قادرین على المشاركة في الرحالت المدرسیة ورحالت 

الصف. 

https://www.potsdam.de/bildungspaket
ستجد ھنا جمیع االستمارات والطلبات والمرفقات الخاصة بمزایا 

التعلیم والمشاركة. 
یمكنك إرسالھا على النحو التالي: 

البرید اإللكتروني: 
BuT@Rathaus.Potsdam.de

یمكنك أیًضا استخدام صندوق البرید اإللكتروني الخاص بنا لالستفسارات. 

البرید: 
عاصمة الوالیة بوتسدام، قسم الخدمات االجتماعیة 
واإلدماج، مجموعة العمل والتعلیم والمشاركة في 

Friedrich-Ebert-Straße 79/81
14467 بوتسدام 

عنوان الزیارة وصندوق البرید: 
عاصمة الوالیة بوتسدام، قسم الخدمات االجتماعیة 
واإلدماج، مجموعة العمل والتعلیم والمشاركة في  

Behlertstraße 3A, Haus M/N
14467 بوتسدام 

الھاتف:
0331 289-0 

ة اوالية  عاصم
بوتسدام

حزمة التعلیم والمشاركة 
لألطفال والمراھقین   

 (BuT) والشباب

ال مال للرسوم 
الدراسیة أوالغداء أو 

رحلة مدرسیة؟ 
یمكننا تقدیم الدعم!  

(SGB XII)

(AsylbLG)
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مواعيد العمل: 
أيام اثالثاء من 9 صباًحا حتى 12 ظهًرا ومن 1 ظهًرا حتى 

6 مساءً  أيام الخميس من 9 صباًحا حتى 12 ظهًرا ومن 1 
ظهًرا حتى 4 مساءً 

0331 289 2108 



ما ھي المستندات التي یجب علي تقدیمھا؟ ما الذي یمكن أن یحصل علیھ طفلي؟

نقل الطالب

دعم التعلیم المناسب

ما مقدار ما یتم دفعھ؟ من یحصل على أموال اإلعانات؟

التكالیف الفعلیة ألقرب مدرسة سیتم
تحویل المبلغ إلى أولیاء األمور.

التكلفة المعقولة 
یحصل أولیاء األمور على قسیمة یجب تقدیمھا إلى موفر الخدمة من 

أجل التدریس. 
یتم تحضیر الفواتیر من قِبل BuT مباشرة مع موفر الخدمة. 

التكالیف الفعلیة
 یتم تحضیر الفواتیر من قِبل BuT مباشرة مع موفر الخدمة.

تناول الغداء في مركز الرعایة النھاریة أو دار رعایة األطفال أو 
في المدرسة 

الرحالت المدرسية وفي مرحلة رياض األطفال ليوم واحد، 
ورحالت الفصول الدراسية وفي مرحلة رياض األطفال لعدة 

أيام، ورحالت دار رعاية األطفال في مرحلة رياض األطفال 

اللوازم المدرسية الشخصية 
ينطبق هذا االستحقاق فقط على المستفيدين من إعانة السكن وعالوة 

األطفال.  
يحصل المستفيدون بموجب SGB II )مركز التوظيف( على 
اللوازم المدرسية الشخصية عبر مركز التوظيف.المستفيدون 
بموجب SGB XII وAsylbLG عبر مركز االستحقاقات. 

المشاركة في الحياة االجتماعية والثقافية
)حتى عيد الميالد الثامن عشر( األنشطة الموجهة:

النوادي )مثل النوادي الرياضية( 
دروس في الموضوعات الفنية )مثل مدارس الموسيقى( المشاركة 

في أوقات الفراغ )مثل أوقات الفراغ بالمسرح، وما إلى ذلك( 

جميع تكاليف التذاكر ورسوم الدخول والطعام واإلقامة ال يتم 
تخصيص مصروف جيب وال إلزام ارتداء مالبس محددة يتم 

تحويل األموال إلى حساب الفصل أو المدرسة أو مركز 
الرعاية النهارية لألطفال )مركز الرعاية النهارية/دار رعاية 

األطفال(. 

تخصيص مبلغ شامل لشراء المواد المدرسية )الكراسات 
واألقالم وما إلى ذلك( بحلول األول من أغسطس واألول من 

فبراير 
سيتم تحويل المبلغ إلى أولياء األمور. 

مبلغ شامل قدره 15 يورو 
سيتم تحويل المبلغ إلى أولياء األمور. يستخدم أولياء األمور هذا 
المبلغ لدفع ثمن االشتراك في النادي أو مدرسة الموسيقى، على 

سبيل المثال. 

BuT أو استمارة BuT طلب  
  تأكيد الحجز للرحالت/السفريات

مع ختم/توقيع المدرسة أو مركز الرعاية النهارية/مركز       (
     رعاية ما بعد المدرسة( 

  إشعار موافقة من الجهة المانحة للمساعدات االجتماعية
مركز توظيف، إعانة سكن، عالوة أطفال(      (

BuT طلب  
  الشهادة المدرسية الحالية

  إشعار موافقة على بدل السكن أو عالوة األطفال

BuT أو استمارة BuT طلب  
  الشهادة المدرسية الحالية

  نسخة من عقد االشتراك أو النسخة األصلية من بطاقة الناقل والتذكرة
  إشعار موافقة من الجهة المانحة للمساعدات

      االجتماعية )مركز توظيف، إعانة سكن، عالوة  أطفال(

BuT أو استمارة BuT طلب  
تمأله المدرسة( )" ملتعلا عم"د  ملحق 

  أحدث شهادة
مركز )  إشعار موافقة من الجهة المانحة للمساعدات االجتماعية 

     توظيف، إعانة سكن، عالوة أطفال(

BuT أو استمارة BuT طلب  
  نسخة من العقد المبرم مع موفر خدمات الطعام أو مركز

     الرعاية النهارية/دار رعاية األطفال 

مركز )  إشعار موافقة من الجهة المانحة للمساعدات االجتماعية 
     توظيف، إعانة سكن، عالوة أطفال(

BuT أو استمارة BuT طلب  
تمأله الجهة المانحة( المشاركة االجتماعية والثقافية"  )  مرفق  "

  إشعار موافقة من الجهة المانحة للمساعدات االجتماعية
مركز توظيف، إعانة سكن، عالوة أطفال(      (




