
ب 2الملحق   

:إسم المدرسة  

 العنوان:

.( من قانون تخفيف تكلفة المواد التعليمية7) 3دفع المبلغ المخفض إلعارة الكتب المدرسية وفقًا للمادة   

.1  :تنطبق اإلعفاءات الجزئية على األشخاص التالية أسماؤهم  

من خالل مكتب رعاية الشباب(  )المساعدة في التنشئةأ( األطفال والشباب الذين يعيشون في منزل أو مجموعة من الشقق   

 2012سبتمبر  11في نسخة اإلشعار المؤرخ  -رعاية األطفال والشباب  -من الكتاب الثامن من القانون االجتماعي  34و  33المادتان 

2015يناير  21من قانون  8لفقرة ، ا 2لذي تم تعديله مؤخًرا بموجب المادة ( ، وا2022ص  1)الجريدة الرسمية للقانون الفيدرالي   

(Federal Law Gazette I p.10  ،15 ، في النسخة الصالحة حاليًا ، يتم توفيرها من قبل وكالة رعاية الشباب المحلية )مكتب رعاية  (

 الشباب( ،

 

 تماعية )أطفال( أو الحصول على عالوة اج  Hartz IV /II ب( اآلباء / األوصياء أو الطالب الذين يتلقون إعانة البطالة

SGB II -  2011مايو  13في نسخة اإلشعار المؤرخ  -األمان األساسي للباحثين عن عمل (Federal Law Gazette I p.850  ،

،  (Federal Law Gazette I p.2411) 2014ديسمبر  22من القانون الصادر في  2، والذي تم تعديله مؤخًرا بموجب المادة  (2094

 الصالحة حاليًا ،في النسخة 

 

)الرفاه( وردت ج( اآلباء / األوصياء أو الطالب الذين يقدمون الدعم الذاتي المستمر للمعيشة  

SGB XII -  2003ديسمبر  27بتاريخ  -الرعاية االجتماعية (Federal Law Gazette I pp. 3022  ،3023)  والذي تم تعديله ،

، في النسخة المطبقة على  (Federal Law Gazette I pp. 1133  ،1142) 2014و يولي 21من قانون  9مؤخًرا بموجب المادة 

 التوالي سونغ

 

 د( إنجازات أولياء األمور / األوصياء أو الطالب أنفسهم وفقًا لـتلقي قانون استحقاقات طالبي اللجوء

من  3، والذي تم تعديله مؤخًرا بموجب المادة  (BGBl. I p.2022) 5.8.1997قانون مزايا طالبي اللجوء في نسخة اإلشعار الصادر في 

 .، بصيغته المعدلة (BGBl. I p. 2439, 2440) 23.12.2014قانون 

 1 يورو قرض / رسم إداري لكل وحدة / سنة دراسية 

 

 . األسر التي لديها أطفال متعددون )أطفال في سن المدرسة(2

 يورو رسوم إيجار / إدارة 2      ثالثة وأربعة أطفال -

 لكل وحدة / سنة دراسية           

 يورو إيجار / رسوم إدارية 1       من خمسة أطفال -

 لكل وحدة / سنة دراسية 

 يرجى تحديد سبب دفع الرسوم المخفضة هنا.  



 ملحوظة:

 التهم الجنائية. بتوقيعك تؤكد أيًضا أن السبب صحيح. يمكن التحقق من المعلومات. إذا تم العثور على إساءة متعمدة ، سيتم توجيه

 التوقيعو تاريخ 

 .…………………………………   ……………………………………… 

 البالغين الطالب     الوصي القانوني على أطفال 


