
-آنهالت (مخففاً GVBI. LSA) و یا منت نامه های  متنی که در اختیار گذاشته شده، صرفاً برای آگاه رسانی ست. فقط منت آیین نامه های مقرراتی و اساسنامه های قانونی ایالت زاکسن 
-آنهالت (مخففاً SVBI. LSA) کارکرد حقوقی دارند. منتشرشده ی اداره ی مدارس ایالت زاکسن 

پیوست ۲ب

اسم مدرسه
نشانی:

هـای مـدرسـه طبق بـند ۳م مـاده ی ۷ مـصوبـه ی مـربـوط بـه مـعافـیت از پـرداخـت هـزیـنه هـای  پـرداخـت مـبلغ پـایـین تـر بـرای امـانـت کـتاب 

وسایل آموزشی

۱. معافیت بخشی از هزینه ها برای افرادی که درج می شود:

 (Jugendamt) آ) کـودکـان و نـوجـوانـانـی کـه در اقـامـتگاه (کـمپ) یـا خـانـه هـای گـروهـی سـاکـن هسـتند. (هـزیـنه ی کـمک بـه پـرورش بـرعهـده ی اداره ی جـوانـان
است.)

بــندهــای ۳۳ و ۳۴ جــلد ۸م قــانــون مــدنــی ، مــربــوط بــه کــودکــان و نــوجــوانــان، طــبق نــسخه ی شــناخــته شــده ی مــصوبــه ی تــاریــخ ۲۰۱۲.۰۹.۱۱ ( قــانــون اســاســی 
فـــدرال (مـــخففاً BGB)، جـــلد ۱، ص. ۲۰۲۲)، آخـــریـــن تـــغییرات مـــربـــوط مـــی شـــود بـــه الیـــحه ی ۲، بـــند ۸ قـــانـــون مـــصوب در تـــاریـــخ ۲۰۱۵.۰۱.۲۱  ( قـــانـــون 
اســـاســـی فـــدرال، جـــلد ۱، ص. ۱۰ و ۱۵)،  در هـــر یـــک از نـــسخه هـــای مـــعتبر مـــربـــوطـــه، در تـــمامـــی نـــهادهـــای زیـــرپـــوشـــش محـــلی اداره ی کـــمک بـــه جـــوانـــان 

(Jugendhilfe) الزم االجرا هستند،
  

آمـــــوزانـــــی کـــــه در حـــــال حـــــاضـــــر از مســـــتمری بـــــیکاری نـــــوع ۲/یـــــا هـــــمان اصـــــطالحـــــاً پـــــول تـــــنگنای نـــــوع ۴  ب) والـــــدیـــــن/ســـــرپـــــرســـــتان قـــــانـــــونـــــی و یـــــا دانـــــش 
(Arbeitslosengeld II/ Hartz IV)، مقرری حمایتی (مربوط به کودکان) (Sozialhilfe) دریافت می کنند. 

جــلد ۲م قــانــون مــدنــی ، مــربــوط بــه تــأمــین حــداقــلی بــرای افــراد جــویــای کــار، طــبق نــسخه ی شــناخــته شــده ی مــصوب در تــاریــخ ۲۰۱۱.۰۵.۱۳ ( قــانــون اســاســی 
فـدرال، جـلد ۱، ص. ۸۵۰، ۲۰۹۴)، آخـریـن تـغییرات مـربـوط مـی شـود بـه الیـحه ی ۲ی قـانـون، مـصوبـه ی تـاریـخ ۲۰۱۴.۰۷.۲۱ ( قـانـون اسـاسـی فـدرال، جـلد 

۱، ص. ۲۴۱۱)، در هر یک از نسخه های معتبر مربوطه،

آموزانی که در حال حاضر برای امرار معاش مقرری حمایتی (Sozialhilfe) دریافت می کنند.  ج) والدین/سرپرستان قانونی و یا دانش 
جـــلد ۱۲م  قـــانـــون مـــدنـــی ، مـــربـــوط بـــه مـــقرری حـــمایـــتی (Sozialhilfe)، مـــصوبـــه ی تـــاریـــخ ۲۰۰۳.۱۲.۱۱ ( قـــانـــون اســـاســـی فـــدرال، جـــلد ۱، ص. ۳۰۲۲-۳)، 
شـامـل آخـریـن تـغییرات مـربـوط بـه الیـحه ی ۹ قـانـون مـصوبـه ی تـاریـخ ۲۰۱۴.۰۷.۲۱ ( قـانـون اسـاسـی فـدرال، جـلد ۱، ص. ۱۳۳۳ و ۱۱۴۲)، در هـر یـک از 

نسخه های معتبر مربوطه،

آموزانی که در حال دریافت خدمات مطابق با قانون مربوط به خدمات مربوط متقاضیان پناهندگی هستند. د) والدین/سرپرستان قانونی و یا دانش 
قـانـون مـربـوط بـه خـدمـات مـربـوط مـتقاضـیان پـناهـندگـی طـبق نـسخه ی شـناخـته شـده ی مـصوب در تـاریـخ ۱۹۹۷.۰۸.۰۵ ( قـانـون اسـاسـی فـدرال، جـلد ۱، ص. 
۲۰۲۲)،  شـامـل آخـریـن تـغییرات مـربـوط بـه الیـحه ی ۳ قـانـون مـصوبـه ی تـاریـخ ۲۰۱۴.۱۲.۲۳ ( قـانـون اسـاسـی فـدرال، جـلد ۱، ص. ۲۴۳۹ و ۲۴۴۰) در 

هر یک از نسخه های معتبر مربوطه

                                                                                                        ۱ € کارمزد امانت/امور اداری به ازای هر فصل/سال تحصیلی ☐*)

۲. خانواده های چندفرزندی (مالک فرزندانی ست که مکًلف  به رفنت مدرسه هستند.)

-۳ الی ۴ فرزند                                                                                  ۲ € کارمزد امانت/امور اداری به ازای هر فصل/سال تحصیلی ☐*)

از ۵ فرزند                                                                                    ۱ € کارمزد امانت/امور اداری به ازای هر فصل/سال تحصیلی ☐*)-

*) خواهشمند است، دلیل مربوط به خود را برای پرداخت پاییت تر مبلغ در این برگه عالمت بزنید.

هشدار:
شـما بـا امـضای خـود هـمزمـان تـآیـید مـی کـنید کـه دلـیل ذکـر شـده بـا واقـعیت صـدق مـی کـند. درسـتی اطـالعـات داده شـده تـوسـط شـما مـمکن اسـت آزمـوده شـود. 

در صورت سوءاستفاده  از قانون برای شما پرونده ی مجازات قانونی تشکیل می شود.

………………………………… .……………………………
محصل ۱۸ سال به باال           سرپرست قانونی                                

     


