
 2017 كانون الثاني والیةعاصمة الھانوفر 
 عمدة المدینة

 الشباب والعائلةالمختص بقسم ال
 
 
 

 الرعایة أجرعن  لكشفل ماتیعلتصفحة 
 2017.08.01ءاً من بد المفعول يسار

 
 

 !ینحترمالمالسیدات والسادة 
 !الوالدین العزیزین

 
في إطار  علیكم یجب، وھعایترمن أجل في ھانوفر دور رعایة األطفال الیومیة  إحدىطفلكم في  تسجیلبلقد قمتم 

 رعایة طفلكم.عن ناتجة التكالیف المن مالي  أجردفع  إمكانیاتكم المالیة
 

مدینة، بحیث لل تابعةال دور رعایة األطفال الیومیةلجور األ درجاتوالیة العاصمة ھانوفر في  ياإلستشارمجلس ال قرأوقد 
 ).01/08/2017حتى یوم  03/12/2015قتصادیة (آخر تعدیل كان في یوم تلك األجور مع امكانیاتكم اال ناسبتت
 

 .- زمملالالبیان  –ملئ ورقة األسئلة بالكامل كون ضروریاً یوحتى نتمكن من معرفة قیمة األجر المدفوع فإنھ 
 

 ن خالل اإلیضاحات التالیةونرغب م
 

  لى إبشكل إضافي للتحقق من أجر الرعایة المدفوع (ویشار بین األقواس  لزممُ ال قراراإلملئ ھذا  معلیكأن نسھل
 ) عن ذلك البنود المخصصة لنظام األجور لتسھیل النظرة العامة

 
 وأن نواجھ سوء التفاھم.تي یحتمل أن تظھر أن نجیب على األسئلة ال 

 
 

 ؟كاملشكل لزم بمال قراراإلاج إلى ملئ یحت الالشخص الذي من  .)1
 

 یرجى التأكد أوًال 
 

  من نظام  1فقرة  2(وفقاً للمادة نتفع منھ مُ وفقاً لنوع الرعایة ال معین أعلى إشتراكمسبقاً بدفع  مصرحتقد  كنتمإذا
 لمستقبللكن ل، في أي وقت قراراإل ) (یمكن التراجع عن ذلك)2Abs. 1 der Entgeltregelung §( روجاأل

 ).فقط
 

  دور رعایة في إحدى  نفس الوقتثالث أو طفل آخر في طفل  رعایة ھ یتمنأل، غیر شاغربالمطالبة بمكان  مقمتإذا
 2(وفقاً للمادة حدى مؤسسات الرعایة النھاریة لألطفال إأو والیة العاصمة ھانوفر المدعومة من  األطفال الیومیة

 ))Abs. 4 der Entgeltregelung 2 §( روجاألمن نظام  4فقرة 
 

  األجورمن نظام  2فقرة  2وفقاً للمادة ( ر رعایة األطفال الیومیةاد زوریولب منكم العنایة بھ طُ طفل  ملدیك كانإذا 
)§2 Abs. 2 der Entgeltregelung((



  في روضة األطفال، وھو ما ینطبق على جمیع األطفال  شتراكاإلخال من دفع  امعالحق في  كمطفل ىلد كانإذا
وفقاً (ن باإللتحاق بالمدرسة یوأصبحوا بذلك ملزم 10.01 ممن قاموا بإتمام السنة السادسة من عمرھم حتى یوم

 ))Abs. 4 der Entgeltregelung 1 §(األجور نظام  من 4فقرة  1دة للما
 

  وفقاً لقانون  قسم الشؤون اإلجتماعیة المختصمن ضرورات الحیاة األساسیة أمین ممن یحصلون على تإذا كنتم
 )ھكاملبالحدیث  قرارالإرفاق ( )SGB XII( 12اإلجتماعیة رقم  الشؤون

 
 

 .لزممال قراراإلمن  Fوالنقطة  A/Bإلى ملئ النقاط فقط بحاجة  مفأنتالنقاط  ھذهحدى إ معلیك انطبقت إذا
 

 بتمعن. ھذهبإكمال قراءة صفحة المعلومات  واموفق معلیكلم تنطبق  إذاأما 
 
 

 في عین اإلعتبار؟ ؤخذسیأي دخل  .)2
 

 نظام األجورمن نظام  1وفقاً للمادة ( ویرعاه مع الطفلالذي یعیش  حد األبوینیؤخذ بعین اإلعتبار دخل أ
)§ 1 der Entgeltregelung (بالحد  ھمشملإذا تم  األخریناألطفال  دخلكذلك و، دخل الطفل الذي یتم رعایتھو

 .المسموح بھ في الدخل
 

 .ي أغلب األوقاتفالطفل  ندهعیعیش أحد األبوین الذي دخل  یؤخذ بعین اإلعتبارفأما بالنسبة لآلباء المنفصلین 
 

كتابة  یاننسیرجى منكم عدم و، مشترك كانا یعیشان في منزل إذاالوالدین  كالمن  زمملال قراراإلیرجى اإلنتباه إلى توقیع 
 أیضاً.التاریخ 

 
 

 روجاألنظام من  1 ةفقر 3؟ (وفقاً للمادة ألجوراألشیاء التي تنضم لماھي  .)3
)§ 3 Abs. 1 der Entgeltregelung( 

 
ن عمل مستقل أو غیر مستقل بما في ذلك م كسبكل  إذن، واألشیاء ذات القیمة المالیةمالیة ال العائدات جمیع تم مراعاةی

 العطلة وعید المیالد.العالوات كعالوة 
 

 ):وھذا الترتیب لیس حصریاً عد من ذلك (یُ ذلك باإلضافة إلى و
 

 النفقات المالیة من أحد الزوجین المطلقین 
 اإلعانة المالیة لألطفال 
 عائدات الفوائد 
  التسویغاألجرة بالضمان (وإیرادات اإلیجار( 
 لدعم التعلیم، وإعانة التدریب المھني وغیرھا االتحاديالقانون  أموال 
 وكالة العمل یزاتم 
 الدخل القلیل 
  السكنمال 
  یرووأ 150أو  یرووأ 300اإلعانة المالیة للوالدین شریطة أن تتعدى 
 تكالیف رعایة األطفال 
 وغیرھا 



حتى  )Abs. 3 der Entgeltregelung 2 §( روجألامن نظام  3فقرة  2للمادة وفقاً تكالیف رعایة األطفال  یتم دفعو
 .التي تم اختیارھا كإشتراك للوالدین حسب طریقة الرعایة عینم إشتراكأعلى مبلغ 

 
لقانون  وفقاً  التقاعد رواتبوكذلك  )رویوأ 150أو  رویوأ 300 مبلغ حتىاإلعانة المالیة للوالدین ( یتم حسابال و

 .اإلقتصاديوضع العائلة على من أجل الحكم ھذا الشأن بالمتعلقة  ثباتاتم اإلیتقدیجب و، التعویض اإلتحادي
 مفعلیك ،ا ولكن بقدر قلیلعلیھ تمحصل متعید المیالد أو كنھبة العطلة أو ھبة مثل  مالیة خاصة ھبةعلى  واتحصلفإذا لم 

ھو  (المقطوع)% من المبلغ الشھري اإلجمالي 60وإال فسوف نفترض أن  فید بذلك،ت العمل برمن  وثیقةإدراج إثبات 
 صافیة. ھبة مالیة خاصة

 
ویطبق ، ر رعایة األطفال الیومیةادعام  السنة التقویمیة قبل بدءب أساسيویكون حساب المدة الزمنیة لإلیرادات بشكل 

 . ةالالحق أو المحسوبةالمدة الزمنیة  فيأي تغیرات  ثوحدذلك فقط في حال عدم 
 

 7للمادة إبطاء، وفقاً  دونقتصادیة االالشخصیة وفي الظروف  ةمھماإلبالغ عن أي تغیرات  یجبوبغض النظر عن ذلك 
 :مثالً ، )der Entgeltregelung 7 §( روجاألمن نظام 

 
  اإلشتراكات دفعبم لزِ إلى عمل یُ أو بتغییره غیر حر (وظیفي) عمل بدء بالعند. 

 
  إلى عمل ُیلِزم بدفع اإلشتراكاتتجاري خاص أو تغییره في عمل  بدءالعند. 

 
  ساعات. 5لتصبح أكثر من  األسبوعیةعند تغییر ساعات العمل 

 
  أحد  استجابةأو بدفع اإلشتراكات، النفقات المالیة من أحد الزوجین المطلقین إذا كان ملزماً دفع بلزام اإل زوالعند

  .في نفس المسكنمع األخر  األبوین للعیش المشترك
 

  غیرھم.و سكنال مال مثلاعیة جتماال المزایاأو  )لمعاشعلى راتب التقاعد (االحصول عند 
 

  لھاسلفة الحصول على نفقة (أو راتب) أو عند. 
 

في  تغیرإلى أن تؤدي ألمثلة أخرى فیعتبر مھماً بعد ذلك عندما یمكن المذكورة أعاله عدا عن أمثلة إمكانیات التغییر و
 الدرجة المالیة لألجر.

 
 یةسارال ةحدیثال اتثباتاالرسال إ دون إبطاء وبال دعوة یجب علیكم هأعالمذكورة الحدى التغیرات إ ثوحدفبمجرد 
 نسخة مصورة)ك( المفعول
 من نظام أجر الرعایة 1فقرة  8وفقاً للمادة  في كل وقتلھانوفر عاصمة الوالیة ویحق 

)§ 8 Abs. 1 der Entgeltregelung ( لزم بدفع االشتراك.للمٌ تصادیة قاالالشخصیة و وضاعاألالتحقق من 
 
 

 :ة المالیةسباحالممن أجل  (نسخة مصورة) بتسلیمنا المستندات التالیةیرجى منكم القیام  .)4
 

عند الضرورة) ومن ثم تقسیمھ  التقدیر األعلىعن طریق الدخل السنوي ( كشف المحاسبة المالیةمن أجل یتم في البدایة 
 .ةلغ الشھریاالمبعلى اثني عشر لمعرفة 

 
ولم (فترة المحاسبة)  ر رعایة األطفال الیومیةادفي السنة التي تسبق سنة العمل  ربابأباستمرار لدى أحد  تمعملفإذا 

 فیمكن ،أي استثناء مما ذكر باألعلى أیضاً  مینطبق علیك لمو، بعد ذلكأو  المحاسبة خالل فترةتغیرات  ةتحدث أی
).كشف الضرائب المالیة راروقورقة حساب كانون األول ( للمحاسبةإیردات السنة السابقة  استخدام



یتم لم یلي (ما مكون ت، ویمكن أن حالیةالللسنة  ةحدیث اتتقدیم اثبات مفیتعین علیك ،ذكره ما سبق معلیكأما إذا لم ینطبق 
 بشكل نھائي): اھعرض

 
  وغیرھا.المھني التدریب مكافأة أو  وظائف الصغیرةالوكذلك من  –شھورالثالثة األخیرة لادخل حسابات 
  أو إشعار بعدم االستالم أو لسنة الماضیة عند الضرورة) عن االعطل (عید المیالد و الحصول على مكافأةإثبات

  المنتظر.قْدر المالي بالإشعار 
 وغیرھا). للقائمین بعمل حر جدیدنة اعإو 1 رقم عن العمل مال العطالةكوكالة العمل ( زایام 
 2ن الشؤون االجتماعیة رقم لقانوالعمل وفقاً  ركزیقدمھا مالتي  الیومیة للحیاة الضروریة تأمین الحاجیات زایام 

)SGB II () إلى  ضافةإلابجمیع الصفحات مع كامالً الحالي تقدیم القرار یرجى ، )2 رقممال العطالة عن العمل
 !من العمل مكتسبالدخل تكملة للالمساعدات على أنھا تلك  ونتتلق مكنتإذا حسابات الدخل 

  النفقة قرار سلفة و، الحساب المصرفي وفاتكش، على سبیل المثال: اإللتزامات بالنفقةأو إیرادات النفقة إثبات
 وغیرھا.

 قرار حر: أصحاب العمل الوعند ، التدریب المھنيإعانة قرار بالقانون االتحادي لدعم التعلیم، و أموالب قرار
(التأمین الصحي  ياالجتماع تأمینلسنة الماضیة، إضافًة إلى مصروفات اائب الضرقرار و/ بكشف األرباح 

  )(المعاش) تقاعدالو صحیةالوتأمین الرعایة الخاص 
 ساري المفعول عن مال السكن قرار 
 باإلعانة المالیة للوالدین قرار 
 (المعاش) التقاعد قرارات 

 
 

 ؟كیف سیسیر األمر بعد ذلك .)5
 

 قراراإلبعد تسلیم أسابیع  4وخالل في أقرب وقت ممكن  الیومیة كمدار رعایة أطفالإلى بتسلیم ھذه المستندات وموا ق
یمكن وبیانات التواصل)  بشأن 5في الصفحة  انظرالشباب والعائلة (المختص بقسم الإلى  ھاورسلأكحد أقصى، أو لزم مُ ال

 كاملة. التي تم استالمھافي الطلبات فقط نظر لایتم في أقرب وقت  أن
أو غیر مستندات ناقصة في حالة وجود  درجةعلى وفقاً أل ھدفعذي یجب المبلغ ال حدیدتأنھ سیتم  وتفھمتأن  ممنك نرجوو

 ))(Abs. 2 der Entgeltregelung 5 §( روجاألمن نظام  2فقرة  5(وفقاً للمادة مكتملة 
 

إلى  مباشرة توجھلافالرجاء منكم  االستمارة، ملءأثناء بحاجة إلى مساعدة  متأو كنأي تساؤالت أخرى  مكإذا كان لدیو
 .ر رعایة األطفال الیومیةادالتي تم تفویضھا من قبل الداعم ل دارةاإلأو إلى  ر رعایة األطفال الیومیةادإدارة 

 
من المدعومة  دور رعایة األطفال الیومیةبشأن لشباب والعائلة االمختص بالقسم بعند الضرورة اإلتصال والرجاء منكم 

  .)األسفلفي لتواصل ات ابیان انظرالمدن (
 

 م خطیاً سیتم إعالمككما  لتشریعات المتعلقة بحمایة البیانات،ابملئھا مع مراعاة  مقمتالتي  مكوثائقفي نقوم بالنظر  وسوف
 .ر رعایة األطفال الیومیةادعن طریق  الذي تم تقدیرهعن المبلغ 



عن طریق ، مالئم بشكل یمكن تحملھ جراأل أنالمطالبة بالتحقق من ھناك امكانیة  نإلى أ اً أیضأن ننوه  دونوفي النھایة 
 Abs. 3 90 §( 8 من قانون الشؤون اإلجتماعیة 4و 3فقرة  90وفقاً للمادة شباب والعائلة الالمختص بقسم لتقدیم طلب ل

und 4 SGB VIII ( أجر الرعایة. حدیدت بعدوذلك 
 ركزمق الحق بمال التعلیم والشراكة من ائحصولنا على وثعند في تخفیض األجر المدفوع أیضاً نظر یتم الأن كما یمكن 

تحت تصرفكم الشباب والعائلة المختص بقسم الالتواصل مع وضع وی، صعبة حاالت بوجودو في حال تقدیم طلب أالعمل 
 المذكورة باألسفل. الممكنةمات في ھذا الشأن عبر وسائل االتصال لمزید من المعلومن أجل الحصول على ا

 
 ".لزممال قراراإلملئ " مأن نسھل علیكبھذه اإلرشادات نأمل أن نكون قد استطعنا 

 
 
 

 خالص التحیاتبقبول وتفضلوا 
 
 
 

Broßat-Warschun 
 فارشون) -(بروسات

 المختص رئیسة القسم
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