متنی که در اختیار گذاشته شده ،صرفا ً برای آگاه رسانیست .فقط منت آییننامههای مقرراتی و اساسنامههای قانونی ایالت زاکسن -آنهالت )مخففا ً  (GVBI. LSAو یا منت نامههای
منتشرشده ی اداره ی مدارس ایالت زاکسن -آنهالت )مخففا ً  (SVBI. LSAکارکرد حقوقی دارند.

پیوست ۲ب
اسم مدرسه
نشانی:
پ*رداخ*ت م*بلغ پ*ای*ین ت*ر ب*رای ام*ان*ت ک*تاب ه*ای م*درس*ه طبق ب*ند ۳م م*اده ی  ۷م*صوب*ه
وسایل آموزشی

ی م*رب*وط ب*ه م*عاف*یت از پ*رداخ*ت ه*زی*نه ه*ای

 .۱معافیت بخشی از هزینهها برای افرادی که درج میشود:
آ( کVودکVان و نVوجVوانVانVی کVه در اقVامVتگاه )کVمپ( یVا خVانVههVای گVروهVی سVاکVن هسVتند) .هVزیVنه ی کVمک بVه پVرورش بVرعهVده ی اداره ی جVوانVان )(Jugendamt
است(.
بVVندهVVای  ۳۳و  ۳۴جVVلد ۸م قVVانVVون مVVدنVVی ،مVVربVVوط بVVه کVVودکVVان و نVVوجVVوانVVان ،طVVبق نVVسخه ی شVVناخVVتهشVVده ی مVVصوبVVه ی تVVاریVVخ  ) ۲۰۱۲.۰۹.۱۱قVVانVVون اسVVاسVVی
ف VVدرال )م VVخففا ً  ،(BGBج VVلد  ،۱ص ،(۲۰۲۲ .آخ VVری VVن ت VVغییرات م VVرب VVوط م VVیش VVود ب VVه الی VVحه ی  ،۲ب VVند  ۸ق VVان VVون م VVصوب در ت VVاری VVخ  ) ۲۰۱۵.۰۱.۲۱ق VVان VVون
اس VVاس VVی ف VVدرال ،ج VVلد  ،۱ص ۱۰ .و  ،(۱۵در ه VVر ی VVک از ن VVسخهه VVای م VVعتبر م VVرب VVوط VVه ،در ت VVمام VVی ن VVهاده VVای زی VVرپ VVوش VVش مح VVلی اداره ی ک VVمک ب VVه ج VVوان VVان
) (Jugendhilfeالزماالجرا هستند،
ب( والVV VدیVV Vن/سVV VرپVV VرسVV Vتان قVV VانVV VونVV Vی و یVV Vا دانVV Vش آمVV VوزانVV Vی کVV Vه در حVV Vال حVV VاضVV Vر از مسVV Vتمری بVV Vیکاری نVV Vوع /۲یVV Vا هVV Vمان اصVV Vطالح V Vا ً پVV Vول تVV Vنگنای نVV Vوع ۴
) ،(Arbeitslosengeld II/ Hartz IVمقرری حمایتی )مربوط به کودکان( ) (Sozialhilfeدریافت میکنند.
جVVلد ۲م قVVانVVون مVVدنVVی ،مVVربVVوط بVVه تVVأمVVین حVVداقVVلی بVVرای افVVراد جVVویVVای کVVار ،طVVبق نVVسخه ی شVVناخVVتهشVVده ی مVVصوب در تVVاریVVخ  ) ۲۰۱۱.۰۵.۱۳قVVانVVون اسVVاسVVی
فVدرال ،جVلد  ،۱ص ،(۲۰۹۴ ،۸۵۰ .آخVریVن تVغییرات مVربVوط مVیشVود بVه الیVحه ی ۲ی قVانVون ،مVصوبVه ی تVاریVخ  ) ۲۰۱۴.۰۷.۲۱قVانVون اسVاسVی فVدرال ،جVلد
 ،۱ص ،(۲۴۱۱ .در هر یک از نسخههای معتبر مربوطه،
ج( والدین/سرپرستان قانونی و یا دانش آموزانی که در حال حاضر برای امرار معاش مقرری حمایتی ) (Sozialhilfeدریافت میکنند.
ج VVلد ۱۲م ق VVان VVون م VVدن VVی ،م VVرب VVوط ب VVه م VVقرری ح VVمای VVتی ) ،(Sozialhilfeم VVصوب VVه ی ت VVاری VVخ  ) ۲۰۰۳.۱۲.۱۱ق VVان VVون اس VVاس VVی ف VVدرال ،ج VVلد  ،۱ص،(۳۰۲۲-۳ .
شVامVل آخVریVن تVغییرات مVربVوط بVه الیVحه ی  ۹قVانVون مVصوبVه ی تVاریVخ  ) ۲۰۱۴.۰۷.۲۱قVانVون اسVاسVی فVدرال ،جVلد  ،۱ص ۱۳۳۳ .و  ،(۱۱۴۲در هVر یVک از
نسخههای معتبر مربوطه،
د( والدین/سرپرستان قانونی و یا دانش آموزانی که در حال دریافت خدمات مطابق با قانون مربوط به خدمات مربوط متقاضیان پناهندگی هستند.
قVانVون مVربVوط بVه خVدمVات مVربVوط مVتقاضVیان پVناهVندگVی طVبق نVسخه ی شVناخVتهشVده ی مVصوب در تVاریVخ  ) ۱۹۹۷.۰۸.۰۵قVانVون اسVاسVی فVدرال ،جVلد  ،۱ص.
 ،(۲۰۲۲شVامVل آخVریVن تVغییرات مVربVوط بVه الیVحه ی  ۳قVانVون مVصوبVه ی تVاریVخ  ) ۲۰۱۴.۱۲.۲۳قVانVون اسVاسVی فVدرال ،جVلد  ،۱ص ۲۴۳۹ .و  (۲۴۴۰در
هر یک از نسخههای معتبر مربوطه
 € ۱کارمزد امانت/امور اداری به ازای هر فصل/سال تحصیلی ☐*(

 .۲خانوادههای چندفرزندی )مالک فرزندانیست که مک ًلف به رفنت مدرسه هستند(.
 ۳-الی  ۴فرزند

 € ۲کارمزد امانت/امور اداری به ازای هر فصل/سال تحصیلی ☐*(

 -از  ۵فرزند

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

*( خواهشمند است ،دلیل مربوط به خود را برای پرداخت پاییتتر مبلغ در این برگه عالمت بزنید.

هشدار:
شVما بVا امVضای خVود هVمزمVان تVآیVید مVیکVنید کVه دلVیل ذکVر شVده بVا واقVعیت صVدق مVیکVند .درسVتی اطVالعVات دادهشVده تVوسVط شVما مVمکن اسVت آزمVوده شVود.
در صورت سوءاستفاده از قانون برای شما پرونده ی مجازات قانونی تشکیل میشود.

…………………………….
سرپرست قانونی

…………………………………
محصل ۱۸سال به باال

