
 
             ساكسونيا أنهالت )مرسوم المواد التعليمية(المواد التعليمية في مدارس والية 

 

 2الملحق 

إسم المدرسة: 

 ______________________________________________________________________ 

 :العنوان

 ______________________________________________________________________ 

 

 عن استعارة الكتب المدرسيةمعلومات 

 

 ____________________، عزيزي 

 ____________________، عزيزي

 طالبي األعزاء،

للعام الدراسي المقبل ، يحتاج طفلك إلى كتب مدرسية مطبوعة. تستخدم أدوات التعلم الرقمي أيًضا في المدارس. اآلباء / األوصياء 

 اكسونيا أنهالت(.قانون المدرسة س 43)§مسؤولون عن توفير 

 مع الكتب المدرسية ، يستعد الطالب للدرس. أنت تعمل على مهام بعد الفصل أو تقوم بتطوير محتوى تعليمي معين بنفسك.

لذلك يجب على اآلباء / األوصياء والطالب البالغين شراء الكتب أو مواد التعلم الرقمية. سيكون لديك بعد ذلك كتبك الخاصة ويمكنك 

 الحقًا.استخدامها 

في ساكسونيا أنهالت ، هناك أيًضا إمكانية استعارة الكتب. هذا يعني أن اآلباء / األوصياء معفيون جزئيًا من تكاليف الشراء. عملية 

 القرض مستقلة عن الدخل. يمكن استعارة الكتب بمبلغ من المال.

رة. تستخدم المدرسة أيًضا المال لشراء الكتب الحالية. وهذا تحصل المدرسة على المال. يمكن للمدرسة استخدامه الستبدال الكتب المكسو

 ما ينظمه القانون:

 ( في النسخة المعمول بها حاليًاGVBl. LSA p. 174) 2013أبريل  17تعلم مرسوم تخفيف تكاليف المواد المؤرخ • 

( ، والذي تم تعديله مؤخًرا بواسطة SVBI. LSA p. 95) 2013أبريل  18مرسوم الوسائل التعليمية الصادر عن عضو الكنيست بتاريخ • 

RdErl 2015مايو  11. بتاريخ (SVBI. LSA p.69في النسخة الصالحة حاليًا ، ) 

يورو لكل عام دراسي. يتم تخفيض الرسوم لبعض  3يتم دفع مبلغ من المال لكل كتاب مستعار. تكلفة استعارة كتاب أو أداة تعليمية رقمية 

 لطالب البالغين.اآلباء / األوصياء / ا

 يورو لكل كتاب وكل عام دراسي ، إذا 1أنت تدفع 

 األطفال والمراهقون الذين يعيشون في المنزل أو مجموعة من الشقق )المساعدة في التعليم من مكتب رعاية الشباب(• 

 أو إعانة اجتماعية )لألطفال( II / Hartz IVيتلقى اآلباء / األوصياء أو الطالب أنفسهم إعانة بطالة • 

 يتلقى اآلباء / األوصياء أو الطالب أنفسهم دعًما مستمًرا لمعيشتهم )المساعدة االجتماعية(• 

 يتلقى اآلباء / األوصياء أو الطالب أنفسهم مزايا بموجب قانون مزايا طالبي اللجوء• 
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 يتم تخفيض الرسوم أيًضا للعائالت التي لديها عدة أطفال.

 يورو لكل كتاب مدرسي والسنة الدراسية من الطفل الثالث في سن المدرسة 2• 

 يورو لكل كتاب مدرسي والسنة الدراسية من الطفل في سن المدرسة الخامسة 1• 

لك ، يجب على اآلباء / األوصياء والطالب البالغين تقديم دليل على استحقاقهم لرسوم مخفضة. عليك تقديم معلومات عن نفسك. للقيام بذ

 ب(. سيتم تسليم النموذج وقائمة الطلبات الشخصية إلى المدرسة في الوقت المحدد. 2يجب إكمال النموذج المرفق )الملحق 

 إذا تقرر أن اللوائح المتعلقة باستخدام رسوم الخدمة المخفضة قد أسيء استخدامها عمدا ، فسيتم رفع التهم الجنائية.

. سيتم استخدام األموال مع األموال التي توفرها والية ساكسونيا أنهالت لشراء المواد التعليمية يتم دفع الرسوم مباشرة في المدرسة

 ( أو مواد التعلم الرقمية(.DAالالزمة )الكتب المدرسية )


