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Stadt Chemnitz 
Sozialamt 

 آموزشیهای برگه آگاهی درباره يارانه

  سرويس رفت و آمد دانش آموزان

   AsylbLG- دگاننويژه دريافت کنندگان خدمات اجتماعی بر اساس قانون حمايت از پناه- 

  افرادی ميشود؟. شامل چه ١

   AsylbLG i. V. m. § 34 Abs. 1 und 4 SGB XII) 3, 2§§ قوانين مندرج در (بر اساس 

  که: ميشود دانش آموزانیحال شامل اين امکانات 

 به يک مدرسه معمولی و يا مدرسه فنی حرفه ای ميروند و  -

 .را دارندصالحيت دريافت کمک هزينه های امرار معاش  AsylbLGبر اساس قانون پناهندگی  -

محل سکونتشان نياز به استفاده از سرويس رفت و آمد داشته مدرسه آنگاه که دانش آموزان برای رفتن به نزيک ترين  -

 باشند.

ديگر برآورد شده از سوی يک ارگان  متقاضيان تنها زمانی صالحيت دريافت اين خدمات را دارند که هزينه های

 .پرداخت نشده باشد و افزون بر آن فرد شخصاً از عهده اين مخارج برنيايد

  چه خدماتی در وهله نخست ميتوانند مورد بهره برداری واقع شوند؟. ٢

بايد پيش از  تفريحی دارای اولويت هستند. بنابراين-خدمات مربوط به حمل و نقد دانش آموزان نسبت به خدمات آموزشی -

 هرچيز تقاضای مذکور را به اداره مدارس و تربيت بدنی کمنيتس و يا به انجمنهای محلی مسئول ترابری ساکسونی

 در ناحيه مربوطه ارائه نماييد. –Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen-مخصوص مدارس

برخی از هزينه های پرداختی را بر اساس تعرفه های دانش آموزانی که برای رفت و آمد به سرويس نيازمند هستند،  -

 سرويس ترابری مدارس کمنيتس دريافت ميکنند. مابقی اين مخارج را دانش آموزان بايد از هزينه شخصی خود بپردازند.

 درخواستنامه برای پرداخت نسبی مخارج رفت و آمد دانش آموزان مدارس در کمنيتس بايد به اداره زير ارسال شود: -

Schulamt Chemnitz, Friedensplatz 1, 09111 Chemnitz. 

و يا تسويکاو  Mittelsachsen مرکزیو در حوزه ساکسون  بيرون از حومه کمنيتستوجه کنيد: چنانچه مدرسه مذکور 

Zwickau کرايز رگگبيو يا در ناحيه ارتسErzgebirgskreis  نامبرده در باشد، در اين صورت بايد تقاضانامه مذکور به اداره

  زير ارجاع شود:

Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen, Am Rathaus 2, 09111 Chemnitz 

و يا روی پايگاه اينترنتی شهر کمنيتس قابل دريافت  0371 4000888 به شماره درخواستنامه ها همچنين از طريق تماس تلفنیفرم 

  ميباشند.

چنانچه بيش از دو دانش آموز در خانواده وجود داشته باشد اداره مدارس و تربيت بدنی حتی بر اساس تقاضانامه ارائه شده و 

  هزينه هايی را که خانواده ها شخصاً برای دانش آموز سوم بايد تقبل نمايند عهده دار خواهد شد.

د که راه مدرسه به شکل پياده بازپرداخت نسبی هزينه های رفت و آمد دانش آموزان در کمنيتس تنها در زمانی ميسر خواهد بو

  حداقل فاصله های زير را دربربگيرد:

 .4تا  1کيلومتر برای دانش آموزان کالسهای  1,8بيش از  -

 .10تا  5کيلومتر برای دانش آموزان کالسهای  3,5بيش از  -

 .11کيلومتر برای دانش آموزان کالسهای باالتر از  5بيش از  -

، مدارس  ,(BVJ)، کالسهای آمادگی برای اشتغال(BGJ)حرفه ای -کيلومتر برای دانش آموزان مدارس فنی 5بيش از  -

بنا به تعرفه های آزاد در ناحيه کمنيتس و کمنيتس و مدارس متفرقه شبيه به آن  پلی تکنيک، دبيرستانهای حرفه ای

آموزش دنباله  اين قوانين مدرسه و تا زمانی که 28دوره تحصيالت اجباری بر طبق پاراگراف شماره روزانه تا پايان 
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بی وقفه تحصيل در مدارس عمومی به شمار ميرود و يا در زمره فارغ التحصيلی از يک دوره يک ساله داوطلبانه 

با اين همه اين خدمات حداکثر تا پايان آخرين سال مدرسه  زيست محيطی و يا مانند آن قرار ميگيرد.-همياری اجتماعی

 سال تجاوز نکند. 21آموز از دارد و در شرايطی که سن دانش باراعت

چنانچه راه مدرسه حداقل فاصله های يادشده در باال را نداشته باشد، در اين صورت نه بر طبق قانون پشتيبانی مالی از  -
گان هيچ پناهند ١٢و  ٢ترابری دانش آموزان مدارس و نه بر اساس حمايتهای آموزشی موجو در قوانين مدنی بخش 

 کمک هزينه مالی در اين مورد قابل پرداخت نخواهد بود.

  های آموزش چه خدماتی برای ترابری دانش آموزان در نظر گرفته شده است؟بر طبق يارانه .٣

ترابری برای دانش آموزان عمال پايه اين ضمانت  هایپرداخت هزينهاداره مدارس و تربيت بدنی در مورد مثبت تصميم  -
امه خويش مبنی بر پذيرش هزينه های مالی را تشکيل ميدهد. از اين رو هميشه اداره امور اجتماعی را در جريان تقاضان

 .هيداياب و ذهاب دانش آموزان از سوی اداره مذکور قرار د

ره مدارس و تربيت بدنی، بخشی از مبلغ رفت و آمد را پس از به عهده گرفتن هزينه های رفت و آمد از سوی ادا -
معموال دانش آموزان بايد از مخارج شخصی خود پرداخت کنند. از اين رو هزينه های ترابری برای دانش آموزان برای 

 مسائل جنبی تفريحی آموزشی به شکل کامل و گاهی اوقات اصال پرداخت نميشود.

خدمات عمومی  SGB XIIفصل دوازدهم مجموعه قوانين پناهندگان را که در  یمبلغ خاصبخشی از دانش آموزان بايد  -
 . اين مبلغ به قرار زير است:بر عهده ايشان نهاده شده است به تنهايی پرداخت نمايند برای رفت و آمد موجود

ميزان مبلغ پرداختی به عنوان سهم   آموزدانش سن

   شخصی

  )01.08.2013اعتبار از تاريخ: (

    سال 13تا  6

  يورو 5

  

  سال 17تا  14

  سال به باال 18

 چنانچه پس از کسر هزينه های پرداخت شده از سوی دانش آموز فقط مخارج رفت و آمد باقی بماند، در اين صورت -

 يارانه های آموزشی تفريحی در نظر گرفته خواهد شد و ميتوان آن را از اداره خدمات اجتماعی درخواست نمود.

ً ناچيزی از کمک هزينه های موجود در دسترس پس از در  - نظر گرفتن خدمات با الويت معموالً تنها ميزان نسبتا

متقاضيان قرار ميگيرد، در برخی اوقات حتی برای هيچ گونه خدمات ديگر نميتوان تقاضای کمک هزينه کرد. اين بيشتر 

هزينه های اجتماعی متقاضی معموالً قادر است تا  به اين دليل است که با توجه به ميزان مبلغ دريافتی به عنوان کمک

 مخارج رفت و آمد را شخصاً بر عهده بگيرد.

  نمونه محاسبات:

 01.08.2015اعتبار از تاريخ 

  سال 18تا  7دانش آموزان بين   (مدرسه کمنيتس) 1نمونه شماره 

 € 32,50  آبونمان ماهانه دانش آموزی

 € 16,25 -  بازپرداختی اداره مدارس و تربيت بدنی

 € 5,00 -  سهم پرداختی از سوی دانش آموز

 € 11,25  خدمات پرداختی برای آموزش

 

  سال 18تا  7دانش آموزان بين   (مدرسه حومه) 2نمونه شماره 

کمک هزينه پرداختی برای ترابری دانش 

  ماه 10برای  € 80 آموزان

8,00 € 

 € 5,00 -  سهم پرداختی از سوی دانش آموز

 € 3,00  پرداختی برای آموزشخدمات 

 


