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تقاضا برای استفاده از مزایای آموزشی و شرکت در  ارائهاطالعاتی پیرامون نحوه 
 های گروهی )بسته آموزشی(فعالیت

 

 نکاتی درباره حفظ اطالعات
 

 

 

 درباره بسته آموزشی کلیاطالعات .1
 
 

 

 چه کسانی مشمول دریافت این مزایا هستند؟
هزینه  ، کمک هزینه درآمدی، کمک(Arbeitslosengeld II) 2کودکان، نوجوانان و جوانان عضو خانواده که حقوق بیکاری دسته 

 مند شوند. توانند از این بسته بهره میکنند،  معیشت، حق اوالد، حق مسکن یا مزایای قانون پناهجویان را دریافت می
های اجتماعی و  رویدادسال است. مزایای شرکت در  25بسته آموزشی، با یک استثنا، مختص کودکان، نوجوانان و جوانان زیر سن 

 سال هستند. 18فرهنگی تنها مختص کودکان و نوجوانانی است که زیر 
 

 

 چگونه تقاضا بدهم؟
ای مربوطه را از اداره خدمات اجتماعی تابعه خود و یا ه توانید فرم می تقاضا بدهید.برای دریافت این مزایا م است که یک بار الز

ً در فرم تقاضانامه مشخص کنید که برای چه کسی تقاضای این  www.kiel.deنشانی اینترنتی  را دارید.  مزایادریافت کنید. لطفا
تقاضای  خود را کنند، باید  کسانی که حق اوالد دریافت می برای هر نفر باید تقاضانامه جداگانه به اداره خدمات اجتماعی ارائه شود!

 Amt für Wohnen und Grundsicherung)مسکن و حقوق اولیه ) ( اداره تامینWohngeldstelleدفتر حق مسکن ) به
 ارائه دهند.

رسد.  بسته آموزشی نیز برای شما به پایان میاین حق استفاده شما از مزایای اجتماعی به پایان برسد، دوره استفاده از مزایای  هک وقتی
بسته آموزشی نیز برای شما از طریق این د، دوره استفاده از مزایای ه شما از مزایای اجتماعی تمدید شبه محض آنکه حق استفاد

ما موضوع تمدید شده است،  پرداخت میبه شما همچنین اگر در گذشته هزینه ایاب و ذهاب مدرسه  شود. کارت شهر "کیل" تمدید می
 پرداخت این هزینه را بررسی خواهیم کرد.

نامه اداره  هکن طرک بهکنند، پس از انقضای مدت پرداخت حق اوالد،  دریافت نمی کنندگان حق اوالد که همزمان حق مسکن دریافت
مبنی بر تداوم پرداخت حق اوالد به اداره تامین مسکن و حقوق اولیه تسلیم کنند، همچنان از مزایای  ( راFamilienkasseخانواده )

 بسته آموزشی منتفع خواهند شد.
 

 

 این بسته چه مزایایی دارد؟
 شوند:پرداخت می نقد وجهمزایای زیر در قالب 

ملزومات تحصیلی 
های ایاب و ذهاب مدرسه هزینه 
هزینه ( های گردش علمیKlassenfahrt) 

 شوند: مزایای زیر در قالب کارت شهر "کیل" ارائه می
در مدرسه و مهدکودکهای یک روزه  هزینه گردش 
های بیش از یک روز در مهدکودک تقبل هزینه گردش 
هزینه نهار مدرسه و مهدکودک 
آموزشی کمکهای  هزینه دوره 
هزینه شرکت در رویدادهای اجتماعی و فرهنگی 

 50، ماده ((SGB I جلد اول حقوق اجتماعی 65الی  60شود. براساس مواد  اصل رازداری در مورد همه اطالعات رعایت می
( پیرامون مشارکت در مزایای SGB Xجلد دهم حقوق اجتماعی )الف، ب، ج  67( و ماده SGB IIجلد دوم حقوق اجتماعی )

 اطالعات شما دریافت خواهد شد. ،BKGGیا  SGB XIIیا  SGB IIآموزشی طبق 
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 کارت شهر "کیل"
ً در نگهداری از این کارت دقت شود.  کارت شهر "کیل" پس از ارائه تقاضا در محل یا از طریق پست به شما تحویل داده می لطفا

 شود. بروز میصورت خودکار   کنید، موجودی اعتبار کارت به را دریافت می ی این بستهتا زمانی که مزایا  کنید.

، اطالعات مربوط به هریک از خدمات را مالحظه کنید(در  2اصوالً تصمیم با شماست که از چه خدماتی خریداری کنید )نکته 
دهنده خدمات با شهر "کیل" قرارداد نداشته باشد،  دهنده آن خدمات با شهر "کیل" قرارداد داشته باشد. اگر ارائه ارائه کهشرط آن به

 "کیل" در آن مورد استفاده کرد. شهر توان از کارت یمتاسفانه نم

دهنده خدمات  دهنده خدمات موردنظر شما، قراردادی با شهر "کیل" نداشته باشد، از او بخواهید با ما قرارداد ببندد. ارائه چنانچه ارائه
دریافت کند.  901 / 0431-3107یا از طریق شماره تلفن  www.kiel.deهای مربوطه را در سایت اینترنتی  تواند فرم می
 .www.kiel.de/kielkarteدهندگان خدمات را که طرف قرارداد ما هستند، در این سایت بیابید  توانید فهرستی از ارائه می

 

 

 

 اطالعاتی درباره هر یک از مزایای این بسته:.2
 

 

 وجه نقد برای تهیه
  ملزومات تحصیلی

هزینه تحصیلی دریافت نکرده  ای مشغول به تحصیل بوده و هیچگونه کمک آموزی در مدرسه عادی یا هنرستان فنی و حرفه اگر دانش
 شود. مند می باشد، از این مزیت بهره

 شود. یبابت ملزومات تحصیلی، وجه نقد پرداخت م
 

. این هوش پرداخت مییورو مورخه یکم فوریه هر سال  30مورخه یکم اوت و است که یورو  70مزایای مربوط به ملزومات تحصیلی 
 مبلغ باید صرف تهیه لوازم مورد احتیاج تحصیل مثالً اطلس، قلم، پرگار، دفتر مشق، وسایل ورزشی و غیره شود.

 اجتماعی تابعه خود تحویل دهم؟چه مدارکی را باید به اداره خدمات 
 سال نیاز به هیچگونه مدارک اضافی نیست. 14تا  7برای محصلین سنین 
 سال، نیاز به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل است. 25تا  15یا افراد سال  6برای کودکان 

 
 

 

 های ایاب و ذهاب مدرسههزینه
هزینه تحصیلی دریافت نکرده  ای مشغول به تحصیل بوده و هیچگونه کمک آموزی در مدرسه عادی یا هنرستان فنی و حرفه اگر دانش

 شود. مند می باشد، از این مزیت بهره

شود به شرط آنکه فاصله مدرسه تا محل سکونت برای  محل تحصیل پرداخت می تا نزدیکترین مدرسهاو های ایاب و ذهاب  هزینه
 کیلومتر باشد. 4کیلومتر و از کالس پنجم به باال، بیش از  2های اول تا چهارم ابتدایی بیش از  کالس
ً این هزینه به های واقعی الزم برای ایاب و ذهاب مدرسه در قالب وجه نقد پرداخت می هزینه بابت بلیط  ،صورت ماهانه شود. عموما

 . هوش لحاظ میها در محاسبات ما  اتوبوس مدرسه )معموالٌ بلیط ماهانه( است. یارانه پرداختی از سوی سایر سازمان

 گردد. از این مبلغ کسر می است کهیورو  5ماهانه  سهم پرداختی شما،
 چه مدارکی را باید به اداره خدمات اجتماعی تابعه خود تحویل دهم؟

های سفر، ارائه شود. های پرداختی مثالً رسید مبالغ یا کپی بلیط باید مدارک مربوط به هزینه 
 کند، باید دالیل انتخاب مدرسه دورتر اعالم شود. تحصیل نمیخود چنانچه کودک در نزدیکترین مدرسه به محل سکونت 
 ارائه دهید. سال، گواهی اشتغال به تحصیل معتبر 15لطفاً همچنین برای افراد باالی 

"کیل" از شهر انقضای کارت، قطع شود، از همان ماه قطع مزایا، کارت تاریخ مزایای خدمات اجتماعی کودک شما پیش از چنانچه 
 درجه اعتبار ساقط است. پس از قطع مزایای خدمات اجتماعی، مجاز به استفاده از بسته آموزشی از طریق کارت شهر "کیل" نیستید.
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 (Klassenfahrtهای علمی چندروزه )هزینه گردش
هزینه تحصیلی دریافت  ای مشغول به تحصیل بوده و هیچگونه کمک کودکان و نوجوانانی که در مدرسه عادی یا هنرستان فنی و حرفه

 شوند. مند می نکرده باشند، از این مزیت بهره

های علمی(، که در راستای اهداف آموزشی  آموزی، گردش های دانش ، گردشKlassenfahrtچندروزه )مثالٌ  در مورد سفرهای علمی
ً به مدرسه یا حساب مربوط به گردش علمی واریز می د، هزینهنباش د )پرداخت از طریق کارت شهر "کیل" انجام نشو ها مستقیما
های واقعی مربوط به ایاب و ذهاب مدرسه در قالب وجه  گردش علمی باشد. هزینهپذیرد(. باید مدرسه، برگزارکننده و مجری برنامه  نمی

 شود. پول توجیبی پرداخت نمی ،شود. متاسفانه بابت سفر نقد پرداخت می
 چه مدارکی را باید به اداره خدمات اجتماعی تابعه خود تحویل دهم؟

 ها، شروع و پایان گردش، مهلت پرداخت  دهید: مجموع هزینهباید گواهی مدرسه را که شامل این اطالعات باشد، به ما تحویل
 (.IBAN, BICو اطالعات حساب بانکی )

 
 

 کارت شهر "کیل"
 های یک روزه در مدرسه و مهدکودکهزینه گردش

هزینه تحصیلی  ای مشغول به تحصیل بوده و هیچگونه کمک یا هنرستان فنی و حرفهکودکان و نوجوانانی که در مهدکودک، مدرسه عادی 
 شوند. مند می دریافت نکرده باشند، از این مزیت بهره

 
 شود. های آن پرداخت می اگر برنامه گردش علمی از سوی مدرسه یا مهدکودک برگزار و اجرا شده باشد، هزینه

 
 مهدکودک تحویل دهم؟چه مدارکی را باید به مدرسه یا 

.لطفاً کارت شهر "کیل" را یک بار در ابتدای دوره اعتبار آن، ارائه دهید 
 

 

 های بیش از یک روز مربوط به مهدکودکهزینه گردش
 کند. های مهد شرکت کند، این مزیت را دریافت می اگر کودک در کالس

 شود. های آن پرداخت می اگر برنامه گردش بیش از یک روز از سوی مهدکودک برگزار و اجرا شده باشد، هزینه
 ید به مهدکودک تحویل دهم؟چه مدارکی را با

.لطفاً کارت شهر "کیل" را یک بار در ابتدای دوره اعتبار آن، ارائه دهید 
 

 

 هزینه وعده غذایی نیمروز مدرسه
هزینه تحصیلی  ای مشغول به تحصیل بوده و هیچگونه کمک کودکان و نوجوانانی که در مهدکودک، مدرسه عادی یا هنرستان فنی و حرفه

 شوند. مند می دریافت نکرده باشند، از این مزیت بهره
 

با این وصف، پرداخت این یارانه منوط به ارائه این  شود. وعده غذایی نیمروز مدرسه یا مهدکودک پرداخت میای بابت صرف  یارانه
ً س یورو است.   1ذایی نیمروز، غهم پرداختی شما به ازای هر وعده سرویس از سوی مدرسه یا مهدکودک مربوطه است. اساسا

" این بخش Stiftung Bildung macht starkیک یورو معافند زیرا بنیاد "آموزان شهر "کیل" از پرداخت هزینه  حاضر، دانش درحال
شود. برای مهدکودک، سهم پرداختی شما  کند. این امر شامل وعده غذایی نیمروز مهدکودک نمی از هزینه وعده غذایی مدرسه را تقبل می

 یورو است. 20ماهانه 
 چه مدارکی را باید تحویل دهم؟

دهنده وعده غذایی یا مهدکودک مربوطه ارائه دهید. ا به ارائهلطفاً کارت شهر "کیل" ر 
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تقاضا برای استفاده از مزایای آموزشی و شرکت در  ارائهاطالعاتی پیرامون نحوه 
 های گروهی )بسته آموزشی(فعالیت

 

 نکاتی درباره حفظ اطالعات
 

 

 

 درباره بسته آموزشی کلیاطالعات .1
 
 

 

 چه کسانی مشمول دریافت این مزایا هستند؟
هزینه  ، کمک هزینه درآمدی، کمک(Arbeitslosengeld II) 2کودکان، نوجوانان و جوانان عضو خانواده که حقوق بیکاری دسته 

 مند شوند. توانند از این بسته بهره میکنند،  معیشت، حق اوالد، حق مسکن یا مزایای قانون پناهجویان را دریافت می
های اجتماعی و  رویدادسال است. مزایای شرکت در  25بسته آموزشی، با یک استثنا، مختص کودکان، نوجوانان و جوانان زیر سن 

 سال هستند. 18فرهنگی تنها مختص کودکان و نوجوانانی است که زیر 
 

 

 چگونه تقاضا بدهم؟
ای مربوطه را از اداره خدمات اجتماعی تابعه خود و یا ه توانید فرم می تقاضا بدهید.برای دریافت این مزایا م است که یک بار الز

ً در فرم تقاضانامه مشخص کنید که برای چه کسی تقاضای این  www.kiel.deنشانی اینترنتی  را دارید.  مزایادریافت کنید. لطفا
تقاضای  خود را کنند، باید  کسانی که حق اوالد دریافت می برای هر نفر باید تقاضانامه جداگانه به اداره خدمات اجتماعی ارائه شود!

 Amt für Wohnen und Grundsicherung)مسکن و حقوق اولیه ) ( اداره تامینWohngeldstelleدفتر حق مسکن ) به
 ارائه دهند.

رسد.  بسته آموزشی نیز برای شما به پایان میاین حق استفاده شما از مزایای اجتماعی به پایان برسد، دوره استفاده از مزایای  هک وقتی
بسته آموزشی نیز برای شما از طریق این د، دوره استفاده از مزایای ه شما از مزایای اجتماعی تمدید شبه محض آنکه حق استفاد

ما موضوع تمدید شده است،  پرداخت میبه شما همچنین اگر در گذشته هزینه ایاب و ذهاب مدرسه  شود. کارت شهر "کیل" تمدید می
 پرداخت این هزینه را بررسی خواهیم کرد.

نامه اداره  هکن طرک بهکنند، پس از انقضای مدت پرداخت حق اوالد،  دریافت نمی کنندگان حق اوالد که همزمان حق مسکن دریافت
مبنی بر تداوم پرداخت حق اوالد به اداره تامین مسکن و حقوق اولیه تسلیم کنند، همچنان از مزایای  ( راFamilienkasseخانواده )

 بسته آموزشی منتفع خواهند شد.
 

 

 این بسته چه مزایایی دارد؟
 شوند:پرداخت می نقد وجهمزایای زیر در قالب 

ملزومات تحصیلی 
های ایاب و ذهاب مدرسه هزینه 
هزینه ( های گردش علمیKlassenfahrt) 

 شوند: مزایای زیر در قالب کارت شهر "کیل" ارائه می
در مدرسه و مهدکودکهای یک روزه  هزینه گردش 
های بیش از یک روز در مهدکودک تقبل هزینه گردش 
هزینه نهار مدرسه و مهدکودک 
آموزشی کمکهای  هزینه دوره 
هزینه شرکت در رویدادهای اجتماعی و فرهنگی 

 50، ماده ((SGB I جلد اول حقوق اجتماعی 65الی  60شود. براساس مواد  اصل رازداری در مورد همه اطالعات رعایت می
( پیرامون مشارکت در مزایای SGB Xجلد دهم حقوق اجتماعی )الف، ب، ج  67( و ماده SGB IIجلد دوم حقوق اجتماعی )

 اطالعات شما دریافت خواهد شد. ،BKGGیا  SGB XIIیا  SGB IIآموزشی طبق 
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تقاضا برای استفاده از مزایای آموزشی و شرکت در  ارائهاطالعاتی پیرامون نحوه 
 های گروهی )بسته آموزشی(فعالیت

 

 نکاتی درباره حفظ اطالعات
 

 

 

 درباره بسته آموزشی کلیاطالعات .1
 
 

 

 چه کسانی مشمول دریافت این مزایا هستند؟
هزینه  ، کمک هزینه درآمدی، کمک(Arbeitslosengeld II) 2کودکان، نوجوانان و جوانان عضو خانواده که حقوق بیکاری دسته 

 مند شوند. توانند از این بسته بهره میکنند،  معیشت، حق اوالد، حق مسکن یا مزایای قانون پناهجویان را دریافت می
های اجتماعی و  رویدادسال است. مزایای شرکت در  25بسته آموزشی، با یک استثنا، مختص کودکان، نوجوانان و جوانان زیر سن 

 سال هستند. 18فرهنگی تنها مختص کودکان و نوجوانانی است که زیر 
 

 

 چگونه تقاضا بدهم؟
ای مربوطه را از اداره خدمات اجتماعی تابعه خود و یا ه توانید فرم می تقاضا بدهید.برای دریافت این مزایا م است که یک بار الز

ً در فرم تقاضانامه مشخص کنید که برای چه کسی تقاضای این  www.kiel.deنشانی اینترنتی  را دارید.  مزایادریافت کنید. لطفا
تقاضای  خود را کنند، باید  کسانی که حق اوالد دریافت می برای هر نفر باید تقاضانامه جداگانه به اداره خدمات اجتماعی ارائه شود!

 Amt für Wohnen und Grundsicherung)مسکن و حقوق اولیه ) ( اداره تامینWohngeldstelleدفتر حق مسکن ) به
 ارائه دهند.

رسد.  بسته آموزشی نیز برای شما به پایان میاین حق استفاده شما از مزایای اجتماعی به پایان برسد، دوره استفاده از مزایای  هک وقتی
بسته آموزشی نیز برای شما از طریق این د، دوره استفاده از مزایای ه شما از مزایای اجتماعی تمدید شبه محض آنکه حق استفاد

ما موضوع تمدید شده است،  پرداخت میبه شما همچنین اگر در گذشته هزینه ایاب و ذهاب مدرسه  شود. کارت شهر "کیل" تمدید می
 پرداخت این هزینه را بررسی خواهیم کرد.

نامه اداره  هکن طرک بهکنند، پس از انقضای مدت پرداخت حق اوالد،  دریافت نمی کنندگان حق اوالد که همزمان حق مسکن دریافت
مبنی بر تداوم پرداخت حق اوالد به اداره تامین مسکن و حقوق اولیه تسلیم کنند، همچنان از مزایای  ( راFamilienkasseخانواده )

 بسته آموزشی منتفع خواهند شد.
 

 

 این بسته چه مزایایی دارد؟
 شوند:پرداخت می نقد وجهمزایای زیر در قالب 

ملزومات تحصیلی 
های ایاب و ذهاب مدرسه هزینه 
هزینه ( های گردش علمیKlassenfahrt) 

 شوند: مزایای زیر در قالب کارت شهر "کیل" ارائه می
در مدرسه و مهدکودکهای یک روزه  هزینه گردش 
های بیش از یک روز در مهدکودک تقبل هزینه گردش 
هزینه نهار مدرسه و مهدکودک 
آموزشی کمکهای  هزینه دوره 
هزینه شرکت در رویدادهای اجتماعی و فرهنگی 

 50، ماده ((SGB I جلد اول حقوق اجتماعی 65الی  60شود. براساس مواد  اصل رازداری در مورد همه اطالعات رعایت می
( پیرامون مشارکت در مزایای SGB Xجلد دهم حقوق اجتماعی )الف، ب، ج  67( و ماده SGB IIجلد دوم حقوق اجتماعی )

 اطالعات شما دریافت خواهد شد. ،BKGGیا  SGB XIIیا  SGB IIآموزشی طبق 
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 آموزشیکمکهای هزینه دوره
هزینه تحصیلی دریافت نکرده  ای مشغول به تحصیل بوده و هیچگونه کمک آموزی در مدرسه عادی یا هنرستان فنی و حرفه اگر دانش

 شود. مند می باشد، از این مزیت بهره

استفاده کنند.  باال  آموزشی کمکهای  توانند از دوره ف آموزشی، دانش آموزان میبرای رسیدن به سطح یادگیری الزم در راستای اهدا
 د.نشو معدل، هدف آموزشی محسوب نمیبهبود بردن نمرات کارنامه پایان دوره یا 

 باید مناسب بوده و مازاد بر کالس مدرسه، الزم باشد. آموزشی کمکاین دوره 
 چه مدارکی را باید تحویل دهم؟

 مدرسه بخواهید که این فرم را برای شما تکمیل کند: "لطفاً ازBestätigung der Schule über
vorübergehenden Lernförderbedarf". .این فرم در مدارس موجود است 

دهندگان  دهنده خدمات مورد نظر خود ارائه دهید )انتخاب از فهرست "ارائه سپس باید این فرم و کارت شهر "کیل" را به ارائه
 "(.آموزشی کمکمات خد

گیرد. پس از آن، امکان پرداخت این هزینه، مورد بررسی قرار می 
 
 

 

 هزینه شرکت در رویدادهای اجتماعی یا فرهنگی
 سالگی از این مزیت استفاده کنند. 18توانند تا پایان  کودکان و نوجوانان می

 شود: یورو بابت شرکت در رویدادهای اجتماعی و فرهنگی محله به شرح زیر پرداخت می 10ماهانه 
 ی ورزش، بازی، فرهنگ و تعامالت اجتماعیها حق عضویت در زمینه.1
 های متناظر آموزش فرهنگی  های هنری )مثالً کالس موسیقی( و فعالیت کالس.2
 های اوقات فراغتشرکت در فعالیت.3

توان آن  نشد، میتوان این مبلغ را بین چند فعالیت تقسیم کرد. اگر از این مبالغ ماهانه استفاده  یورو کفایت کند، می 10چنانچه مبلغ ماهانه 
توان کل مبلغ را در ماه اول برای شرکت در یک مراسم یکجا هزینه کرد.  انداز کرد. همچنین می را در طول مدت دریافت مزایا، پس

 نیز های تجهیزات خاص توان از مبلغ موجود بابت پرداخت هزینه پرداخت مازاد بر این مبلغ نیز امکانپذیر است. در موارد استثنا، می
 ها الزم باشند. شرط آنکه این تجهیزات برای اجرا یا شرکت در فعالیت تفاده کرد، بهاس

 
 های خاص بخش ورزش: ویژگی
های ورزشی را صرفنظر از مبلغ واقعی  ، فعالیتSportverband Kiel( در Sportvereineهای ورزشی شهر "کیل" ) باشگاه

نام،  های اعضای باشگاه را نظیر هزینه ثبت یورو، کلیه هزینه 10ن مبلغ ماهانه دهند. ای یورو ارائه می 10عضویت، با هزینه ماهانه 
 توجه کرد.این قسمت یک ماهه  دورهدهد. فقط باید به  های مختلف و غیره را پوشش می هزینه بخش

 چه مدارکی را باید تحویل دهم؟
دهنده خدمات نشان دهید. لطفاً کارت شهر "کیل" را به ارائه 
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 آموزشیکمکهای هزینه دوره
هزینه تحصیلی دریافت نکرده  ای مشؽول به تحصیل بوده و هیچگونه کمک آموزی در مدرسه عادی یا هنرستان فنی و حرفه اگر دانش

. شود مند می باشد، از این مزیت بهره

باال .  استفاده کنند آموزشی کمکهای  توانند از دوره اهداؾ آموزشی، دانش آموزان میبرای رسیدن به سطح یادگیری الزم در راستای 
. دنشو معدل، هدؾ آموزشی محسوب نمیبهبود بردن نمرات کارنامه پایان دوره یا 

. باید مناسب بوده و مازاد بر کالس مدرسه، الزم باشد آموزشی کمکاین دوره 

 چه مدارکی را باید تحویل دهم؟
  ًاز مدرسه بخواهید که این فرم را برای شما تکمیل کندلطفا" :Bestätigung der Schule über

vorübergehenden Lernförderbedarf". این فرم در مدارس موجود است. 
  دهندگان ارائه"انتخاب از فهرست )دهنده خدمات مورد نظر خود ارائه دهید  را به ارائه" کیل"سپس باید این فرم و کارت شهر 

 "(.آموزشی کمکخدمات 
 گیرد پس از آن، امکان پرداخت این هزینه، مورد بررسی قرار می. 

 
 

 

 هزینه شرکت در رویدادهای اجتماعی یا فرهنگی
. سالگی از این مزیت استفاده کنند 18توانند تا پایان  کودکان و نوجوانان می

: شود یورو بابت شرکت در رویدادهای اجتماعی و فرهنگی محله به شرح زیر پرداخت می 10ماهانه 
 های ورزش، بازی، فرهنگ و تعامالت اجتماعی حق عضویت در زمینه .1
 های متناظر آموزش فرهنگی  و فعالیت( مثالً کالس موسیقی)های هنری  کالس .2
 های اوقات فراؼتشرکت در فعالیت .3

توان آن  نشد، میاگر از این مبالػ ماهانه استفاده . توان این مبلػ را بین چند فعالیت تقسیم کرد یورو کفایت کند، می 10چنانچه مبلػ ماهانه 
. توان کل مبلػ را در ماه اول برای شرکت در یک مراسم یکجا هزینه کرد همچنین می. انداز کرد را در طول مدت دریافت مزایا، پس

 نیز های تجهیزات خاص توان از مبلػ موجود بابت پرداخت هزینه در موارد استثنا، می. پرداخت مازاد بر این مبلػ نیز امکانپذیر است
. ها الزم باشند شرط آنکه این تجهیزات برای اجرا یا شرکت در فعالیت تفاده کرد، بهاس

 
: های خاص بخش ورزش ویژگی
های ورزشی را صرفنظر از مبلػ واقعی  ، فعالیتSportverband Kielدر ( Sportvereine" )کیل"های ورزشی شهر  باشگاه

نام،  های اعضای باشگاه را نظیر هزینه ثبت یورو، کلیه هزینه 10این مبلػ ماهانه . دهند یورو ارائه می 10عضویت، با هزینه ماهانه 
. توجه کرداین قسمت یک ماهه  دورهفقط باید به . دهد های مختلؾ و ؼیره را پوشش می هزینه بخش

 چه مدارکی را باید تحویل دهم؟
  دهنده خدمات نشان دهید را به ارائه" کیل"لطفاً کارت شهر. 
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