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  مكتب الشبـــاب

  كرايلسهايم
  

المدرسي ، والعمل الشبابي الجمعوي يضم مكتب الشباب أعمال األطفال والشباب في كرايلسهايم. ويشمل ذلك عروض العمل 
. من خالل نقاط االتصال المتنوعة ، يقدم مكتب الشباب لألطفال العطــلالمفتوح ، والعمل الشبابي المتنقل واألنشطة خالل 

والشباب الدعم الموجه نحو االحتياجات والمشورة والتوجيه بشأن جميع الموضوعات الخاصة بالشباب. يود فريق مكتب 
  الشباب من خالل عمله دعم الشباب في تنميتهم الشخصية واالجتماعية ومنحهم الدوافع للمساعدة في تشكيل بيئتهم المعيشية.

  
  المدرسيالجمعوي العمل 

المدرسي في تقديم المشورة االجتماعية والتربوية والمرافقة والدعم للطالب والمعلمين وإدارة الجمعوي تتمثل مهمة العمل 
الوقاية. العمل إضافة إلى العروض المدرسية المتعلق بالمدرسة وأولياء األمور ، باإلضافة إلى عروض المجموعات الفردية 

. كل مدرسة العمل الجمعوي المدرسيل جزًءا مهًما من يخضع للسرية ويشك بسيطالمدرسي هو عرض تطوعي الجمعوي 
 المدرسي.الجمعوي لعمل ل تعطي اهتمــامافي كرايلسهايم 

 
  المفتوح عمل الشباب

هي أماكن  القاعاتالشباب المختلفة في أحياء المدينة.  قاعات، يتم تنفيذ أعمال األطفال والشباب المفتوحة في كرايلسهايمفي 
الجديرون بالثقة المسؤولون وشخاص األاجتماعات مفتوحة توفر للشباب مساحة للتطور والتنمية في أوقات فراغهم. يقدم 

  مساعدة معينة. لتقديمالوساطة يقومون بوالذي يحتاجه الشباب الدعم 
 قاءاتل، تعتبر يصبحوا راشدين لكينحو مواقف الحياة واحتياجات الشباب أســاسا موجهة الفردية العروض من خالل ال

  إضافة مهمة للمدرسة واألسرة.قيمة في غرف الشباب  الشباب
  

  عمل الشباب المتنقل
تتراوح عروض عمل الشباب المتنقل من المحادثات الفردية إلى التدريب والبحث عن الوظائف إلى األنشطة الترفيهية. من 

  الصعبة. المواقفخالل العمل في الشوارع ، يتم إجراء االتصاالت وتعميقها مع التركيز على الشباب الذين يجدون أنفسهم في 
الفردية على محمل الجد ويتم تطوير الحلول معًا. تقدم المشاريع الفردية والعروض  االستشارةالشباب من خالل تؤخذ مشاكل 

 .يتمتعون بهــا جميعــانشطة ترفيهية لهم لخلق أالفرصة  بالشبابالمتعلقة 
 

  أوقات الفراغ ومتعة العطلـــة
. ينظم موظفو مكتب الشباب لالعط لجميع األطفال والشباب تجربة مجموعة متنوعة من األنشطة خاللكرايلسهايم تتيح مدينة 

العمل االجتماعي المدرسي والعمل الشبابي المفتوح والعمل الشبابي المتنقل معًا أنشطة لألطفال والشباب، والتي تثريها 
. يتضمن هذا كالً من الحمالت التي تم إنشاؤها على مدار العام باإلضافة المتعاونينشركاء العروض أخرى من العديد من 

-www.jugendbueroاإلنترنت  يمكن اإلطالع عليها من خالل صفحة رنامج متنوع مع أنشطة جديدةإلى ب
crailsheim.feripro.deة يالمدرس العطل الشباب أيًضا خالل فترة  قاعاتتفتح   ،الكثيرة ل. باإلضافة إلى عروض العط

  .بسيطةوتقدم عروًضا ترويجية 
يمكن العثور على المعلومات الحالية وتفاصيل االتصال بالموظفين ومواقع مكتب الشباب على الصفحة الرئيسية التالية: 

https://www.jugendbuero-crailsheim.de 
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  مساعدات مالية للعائالت
  

المقدمة وذلك المساعدة إلى الدعم المالي للعائالت. نود اإلبالغ عن ذلك و يتيحهـــاال يعرف كل اآلباء الفرص المفيدة التي 
  ضمان عدم استبعاد أي طفل.ل

  
  

  إعانة سكن؟ هنــاك
التي تستخدمها بنفسك. الغرض من إعانة اإلسكان  السكنيةمساحة ال مصــاريفإعانة اإلسكان هي إعانة تمولها الدولة لتغطية 

لألسرة. يمكن للمستأجرين الحصول على  المناسباليف السكن والتمكين من العيش المالئم هو مساعدة األسر على تحمل تك
  "إعانة إيجار" كما يمكن ألصحاب المنازل أو الوحدات السكنية التي يشغلها مالكوها أن يحصلوا على "إعانة عبء".

  
  بمن يمكنني االتصال؟

  wohngeld@crailsheim.de 07951-1211-403مكتب إعانات اإلسكان  - بلدية كرايلسهــايم
 

  ما هي عالوة الطفل؟
  

. تضاف إلى المساعدات المخصصة لألطفالعالوة الطفل هي دعم موثوق لألسر ذات الدخل المنخفض، والتي تعمل كرسوم 
يعتمد بشكل خاص على عدد األطفال وأعمارهم وتكاليف يعتمد حصول األسرة على عالوة الطفل على الحالة الفردية. 

  السكن.
  

  بمن يمكنني االتصال؟
  

Familienkasse BaWü  0800 4 555530  (مجانًا)- www.kinderzuschlag.de  
  
  

  من يحق له الحصول على حزمة التعليم؟
  

كانت األسرة ال تملك الموارد المالية يحتاج األطفال والشباب إلى فرص تعليمية ومشاركة جيدة. هذا صحيح بشكل خاص إذا 
  الكافية.

. لتساعد الحزمة التعليمية هؤالء األطفال على المشاركة في النوادي الرياضية أو مدارس الموسيقى أو عروض العط
  باإلضافة إلى ذلك، هناك دعم لالحتياجات المدرسية الشخصية ودعم التعلم والرحالت المدرسية.

لبدء العام الدراسي الجديد، وال يتعين على اآلباء دفع مساهماتهم الخاصة لوجبات الغداء في  هناك حزمة بداية مدرسية
  الحضانة والمدرسة أو للنقل المدرسي ، ويمكن للجميع االستفادة من دعم التعلم الفردي.

  
  بمن يمكنني االتصال؟

  
  Schwäbisch Hall - Crailsheim - 07951-9490-583 جوب سنتر

. جميع الخدمات اإلمكانيات المتاحةصي ، في حالة الشك  بتقديم الطلب دائًما ، حيث غالبًا ما يتم التقليل من ال تخجل! نو
 !مجانية والتحتاج لتسديد قيمتهـــا

 


