
 الباقة التعليمية

 

  

الخدمات المقدمة من خالل  الباقة  

 التعليمية 

إمكانيات ووسائل التواصل مع  

: الجهات المسئولة وعناوينها  
 

 عنوان مكتب العمل بمدينة
Jobcenter Halle (Saale) 

BuT 

Neustädter Passage 3 

06122 Halle 

 
Jobcenter-Halle.726-Bildung-und-Teilhabe@jobcenter-ge.de 

www.jobcenter-hallesaale.de 

 

 عنوان إدارة الشئون اإلجتماعية بمدينة 
Stadt Halle 

Fachbereich Soziales 

Südpromenade 30 

06128 Halle 

 
www.halle.de 

كيفية اإلستفادة من هذه الخدمات والجهات 

  Halleالمسئولة بمدينة 
 

لكل من يحصل على معونات مادية 

نون الشئون اطبًقا لق( بدل بطالة)
أو معونات مادية   SGB IIاإلجتماعية

 يمكنه التوجه إلى مكتب العمل
 Halle بمدينة ( Jobcenter)أل  

(Saale) للحصول على خدمات الباقة

 .  التعليمية

 

بالنسبة لألسر الذين يحصلون على 

معونة , معونة سكن, معونات إجتماعية

أطفال إضافية أو معونة  مادية طبًقا 
 (AsylbLG)لقانون طالبي اللجوء 

يمكنهم التوجه إلى إدارة قسم الشئون 
ألنها هي  Halleاإلجتماعية بمدينة 

 . الجهة المسئولة عنهم
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, عزيزي المواطن, عزيزتي المواطنة  
 

يحتاج األطفال والشباب إلى فرصة جيدة في التعليم 

 .  والمشاركة في العملية التعليمية والتربوية

على وجه الخصوص إذا ما نشأ هؤالء األطفال والشباب 
 .في أسر محدودة الدخل

تتيح الباقة التعليمة لهؤالء األطفال الفرصة في  

 :المشاركة فيما يلي

في الفرق والمجموعات , في األندية الرياضية 

وفي تناول وجبة الغذاء الجماعي في الروضة , الموسيقية

 .  أو في المدرسة

عالوًة على ذلك يحصل األطفال من خالل هذه الباقة 

على الدعم في شراء اإلحتياجات واألدوات المدرسية 

 .والمشاركة في الرحالت المدرسية

وكذلك يمكن لمن لديه صعوبات في المدرسة من 

الحصول على الدعم عن طريق المشاركة في فصول 

 .  ومجموعات التقوية من خالل هذه الباقة التعليمية

 

ترغب الوزارة اإلتحادية للعمل والشئون اإلجتماعية 
  (Jobcenterأ)ومكاتب العمل , بالتعاون مع  البلديات

وجميع المؤسسات المحلية والشركاء المحليين  في أن 

يستفيد جميع األطفال والشباب المحتاجين من هذه 

 .  ألنهم لديهم الحق في الحصول عليها, الخدمات

 
 Andrea Nahles/  السيدة الوزيرة 

 الوزارة اإلتحادية للعمل والشئون اإلجتماعية 

 

 الخدمات 
 

الرحالت اليومية أو رحالت ألكثر من يوم واحد 

,  سواء كانت هذه الرحالت منظمة من قبل المدرسة

حضانات أو , حضانات اليوم الكامل المدرسية

 .  ومؤسسات رعاية اليوم الكامل, روضات األطفال

 
 األدوات المدرسية

 

 دعم العملية التعليمية للطالب بفصول تقوية إضافية 

 

مجموعات التقوية والدروس اإلضافية المكملة 

 والمناسبة 

 

تناول وجبة الغذاء الجماعي في المدارس والروضات 

 ومؤسسات الرعاية اليومية

 

 المشاركة في الحياة اإلجتماعية والثقافية 

 
 

 
 

 

 مواعيد العمل 
 

  Halle مكتب العمل بمدينة
 

 :من الساعة ,  والجمعة  ,والثالثاء, يوم األثنين
 .  ظهراً  12:00صباحاً وحتى  7:30

 

 :  يوم الخميس من الساعة
 مساءاً  6:00صباحاً وحتى  7:30

 
 

  Halle مدينة
 

 ظهراً  12:30صباحاً وحتى  09:00من : اإلثنين

 مساءاً  17:30ظهراً وحتى  13:00من : الثال ثاء

 

 مغلق : األربعاء

 ظهراً  12:30صباحاً وحتى  09:00من : الخميس

 
 مغلق : الجمعة

 


