ﺑرای ﺟواﻧﺎن
ﺑﺎ وﺿﻌﯾت اﻗﺗﺻﺎدی ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب
ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺗﺣﺻوﯾل
و ﻣﺷﺎرﮐت وﺟود دارد.
 BuTﻣﺧﻔف
ﺗﺣﺻﯾل و ﻣﺷﺎرﮐت اﺳت.
ﻣﺷﺎرﮐت ﯾﻌﻧﯽ:
ﺣﺎﺿر ﺑودن ،ھﻣﮑﺎری ﮐردن
ﺑﺎ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺗﺣﺻﯾل و ﻣﺷﺎرﮐت )،(BuT
ﺑﺳﯾﺎری ﭼﯾزھﺎی ارزانﺗر ﻣﯽﺷوﻧد.
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل:
• ﮔردشھﺎ و ﺳﻔرھﺎ
ﺑﺎ ﻣدرﺳﮫ و ﻣﮭد ﮐودک
• ﻧﺎھﺎر در ﻣدرﺳﮫ و ﻣﮭدﮐودک
• ﻟوازم ﻣدرﺳﮫ
• ﺗدرﯾس اﺿﺎﻓﯽ
• ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻋﺿوﯾت در ﮐﻠوبھﺎ
• دوره ﺷﻧﺎ
• آﻣوزش ﻣوﺳﯾﻘﯽ
• ﺗﻌطﯾﻼت-اوﻗﺎت ﻓراﻏت
 ...و ﺑﺳﯾﺎری دﯾﮕر
اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در:

ﺳواﻻت ﺑﯾﺷﺗری دارﯾد؟
ﺗوﺻﯾﮫھﺎی ﮐﺎﻣل درﺑﺎره ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺗﺣﺻﯾل و ﻣﺷﺎرﮐت و ﺑﺎرﮔﯾری
ﻓرمھﺎ را در ﺗﺎرﻧﻣﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ .www.hannover.de/BuT
ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽﺗواﻧﯾد اطﻼﻋﺎت و ﻣﺷﺎورهھﺎی ﺷﺧﺻﯽ را ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﺗﻠﻔن ﯾﺎ
اﯾﻣﯾل از ﺗﯾم ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫ ﺗﺣﺻﯾل و ﻣﺷﺎرﮐت ﻣﻧطﻘﮫ ھﺎﻧوﻓر درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد:
ﺗﻠﻔن(۰۵۱۱) ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ :
اﯾﻣﯾلBuT@region-hannover.de :
_________________________________________
ﻣﻧطﻘﮫ ھﺎﻧوﻓر
ﺑﺧش اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺗﯾم ﮐﻣﮏھﺎی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ و ﻣﺷﺎرﮐت ––۵۰.۱۱
ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﯾﻠدهﺷﺎﯾﻣر ۲۰
 ۳۰۱۶۹ھﺎﻧوﻓر
_________________________________________
ﺗﺻﺎوﯾر:
ﻋﻧوان© Sergey Novikov – Fotolia.com :
طرحﺑﻧدی،© yanlev – Fotolia.com :
،© drubig-photo – Fotolia.com، © Kzenon – Fotolia.com
،© Gennadiy Poznyakov – Fotolia.com
© grafikplusfoto – Fotolia.com
طرح ﺑﻧدی:
Region Hannover, Team Medienservice
ﭼﺎپ:
Region Hannover, Team Medienservice
ﭼﺎپﺷده روی ﮐﺎﻏذ  ٪۱۰۰ﻗﺎﺑل ﺑﺎزﯾﺎﻓت

ﺗﻠﻔن۰۵ ۱۱ – ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ :
اﯾﻣﯾلBuT@region-hannover.de :

ﺗﺎرﻧﻣﺎwww.hannover.de/BuT :

Sprache: Farsi

ﺗﺣﺻﯾل و ﻣﺷﺎرﮐت
در ﻣﮭدﮐودک ،ﻣدرﺳﮫ و اوﻗﺎت
ﻓراﻏت
ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑرای ﮐودﮐﺎن و ﺟواﻧﺎن ﺗﺎ
 ۲۵ﺳﺎل

ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫھﺎی ﺗﺣﺻﯾل و ﻣﺷﺎرﮐت ﭼﮫ
ھﺳﺗﻧد؟

درﺧواﺳت ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫ ﺑرای
ﮐودﮐﺎن و ﺟواﻧﺎن ﺗﺎ آﺧر  ۲۵ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﻌﺗﺑر
اﺳت .ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫھﺎی ﺷرﮐت در ﻓﻌﺎﻟﯾت
ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺎ آﺧر
 ۱۸ﺳﺎﻟﮕﯽ ﭘرداﺧت ﻣﯽﺷوﻧد.

ﺗﺣﺻﯾل و ﻣﺷﺎرﮐت در زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﮐﻠﯾد اﯾﺟﺎد ﻓرﺻتھﺎی ﺑراﺑر
ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽرود .ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫھﺎی ﺗﺣﺻﯾل و ﻣﺷﺎرﮐت از ﺟواﻧﺎﻧﯽ
ﺑﺎ ﺧﺎﻧوادهھﺎی ﮐمدرآﻣد ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﮫ طور ﻣﺳﺎوی از
ﺧدﻣﺎت ﻣدرﺳﮫ ،ﻣﮭدﮐودک و اوﻗﺎت ﻓراﻏت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .ﮐﻣﮏھﺎی
ﻣﺎﻟﯽ در زﻣﯾﻧﮫھﺎی زﯾر ﻣﻣﮑن اﺳت:

▪

ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫھﺎی ﺷرﮐت در ﻓﻌﺎﻟﯾت
ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻣراﮐزی ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی اوﻗﺎت ﻓراﻏت ﮐودﮐﺎن و ﺟواﻧﺎن را در
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮭﺑود ﻣﯽﺑﺧﺷﻧد  -ﻋﺿوﯾت در ﮐﻠوبھﺎ ،دورهھﺎی ﺷﻧﺎ،
ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی اوﻗﺎت ﻓراﻏت ،آﻣوزش ﻣوﺳﯾﻘﯽ و ﺑﺳﯾﺎری اﻣور دﯾﮕر.
ھﻣﭼﻧﯾن در ھر ﻣﺎه  ۱۰ﯾورو ﺑرای ھر ﻓرد اﺧﺗﺻﺎص ﯾﺎﻓﺗﮫ ﮐﮫ
ﻣﯽﺗوان آن را در ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺗﻘﺳﯾم ﮐرد ﯾﺎ ﺑرای ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﺑزرﮔﺗر ذﺧﯾره ﻧﻣود.

▪

ﮔردشھﺎ و ﺳﻔرھﺎ ﺑﺎ ﻣدرﺳﮫ ،ﻣﮭدﮐودک و ﭘرﺳﺗﺎری
از ﮐودﮐﺎن
ھزﯾﻧﮫھﺎی ﮔردشھﺎی دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ و ﺳﻔرھﺎی ﻣﺗﻌدد ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﭘول
ﺗوﺟﯾﺑﯽ ،ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺗﻘﺑل ﻣﯽﺷود.

▪

ﻧﺎھﺎر در ﻣدرﺳﮫ ،ﻣﮭدﮐودک و ﻣﺣل ﭘرﺳﺗﺎری از ﮐودک
ھزﯾﻧﮫ ﻧﺎھﺎر دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ ﺑﮫ ﺻورت ﯾﺎراﻧﮫ ﭘرداﺧت ﻣﯽﺷود.

▪

ﻧﯾﺎزﻣﻧدیھﺎی ﻣدرﺳﮫ
ﺑﮫ ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺷرﮐت در ﻣدرﺳﮫ در ﻣﺎه اوت ﺑﮫ ﻣﯾزان
 ۷۰ﯾورو و در ﻣﺎه ﻓورﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﯾزان  ۳۰ﯾورو ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫ ﺗﻌﻠق
ﻣﯽﮔﯾرد.

▪

رﻓت و آﻣد ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯾن ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت و ﻣدرﺳﮫ ﺑﯾش از دو ﮐﯾﻠوﻣﺗر
ﻣﺳﯾر ﭘﯾﺎدهروی وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،و ھزﯾﻧﮫھﺎی رﻓت و آﻣد ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ
ﻣرﮐزی دﯾﮕر ﺗﻘﺑل ﻧﺷده ﺑﺎﺷد ،ﻣﯽﺗوان ھزﯾﻧﮫ رﻓت و آﻣد ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ
را ﺑﮫ ﺻورت ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫ درﯾﺎﻓت ﻧﻣود.

▪
▪
▪
▪

▪

ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎدﮔﯾری
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اھداف آﻣوزﺷﯽ ﻣدﻧظر ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ
داﻧشآﻣوزان ﺑﺎ ﺧطر ﻣواﺟﮫ ﺷود ،ھزﯾﮫھﺎی ﺗدرﯾس اﺿﺎﻓﯽ ﺗﻘﺑل
ﻣﯽﮔردد.

در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻓردی ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫھﺎی ﺑﺎﻻ را درﯾﺎﻓت
ﻧﮑﻧد وﻟﯽ ﺷﺧﺻﺎ ً ھم ﻧﺗواﻧد از ﻋﮭده ھزﯾﻧﮫھﺎی آن ﺑر ﺑﯾﺎﯾد ،ﻣﯽﺗواﻧد
درﺧواﺳت ﺷﺧﺻﯽ ﺧود ﺑرای ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫھﺎی ﺗﺣﺻﯾل و ﻣﺷﺎرﮐت ،ﺑﮫ
ﻣﻧظور ﺑررﺳﯽ اراﺋﮫ دھد.

ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯽﺗواﻧد از اﯾن ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد؟

ﺟواﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﺎﻧوادهھﺎی اﯾﺷﺎن ﯾﺎ ﺧﺎﻧواده آﻧﮭﺎ ﯾﮑﯽ از ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫھﺎی
زﯾر را درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧد ﻣﯽﺗواﻧﻧد اﯾن ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫ را درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد:
ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫ ﺑﯾﮑﺎری (SGB II) II
ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫ ﺗﺄﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ )(SGB XII
ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫ اﺳﮑﺎن و ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫ ﻓرزﻧدان )(§ 6b BKGG
ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫھﺎی ﻣﮭﺎﺟرت )§§  ۲ﯾﺎ (AsylbLG ۳

ﭼﮕوﻧﮫ اﯾن ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫ را درﯾﺎﻓت ﮐﻧم؟

ﺑﺎﯾد ﺑرای ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫھﺎی ﺗﺣﺻﯾل و ﻣﺷﺎرﮐت درﺧواﺳت داد.
درﺧواﺳت را ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ ﺻورت ﺑدون ﻓرم ﯾﺎ از طرﯾق ﭘر ﮐردن ﯾﮏ
ﻓرم ﮐﮫ از ادارات اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺷﮭرھﺎ و ﺷﮭرداریھﺎ ﻗﺎﺑل درﯾﺎﻓت
اﺳت ﯾﺎ از طرﯾق ﺗﺎرﻧﻣﺎی  www.hannover.de/BuTﺑﮫ دﺳت
آورﯾد .ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺑﯾﺷﺗر در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻓرﺻتھﺎی اراﺋﮫ درﺧواﺳت در
اﯾﻧﺗرﻧت اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷوﻧد.

