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للطالب خاصة عروض   

خاللكورون وباء   
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  يمكن للوصي أن يتقدم بطلب  لحضور, بالنسبة للتالميذ ذوي االعاقة
.ممثل من المدرسة للتعليم المنزلي  

 

الشروط األساسية للتقديم هو الموافقة على الحضور المدرسي وفقاً 
.للقانون للعام الدراسي الحالي  

 .SGB VI  وIX 
 

يجب على المدرسة أن تعلن أنه ال يمكن االعتناء بطفلك , للقيام بذلك
.ودراسته في مجموعات أخرى في المدرسة  

 

:لالتصال والمزيد من المعلومات  
Geschäftsbereich Soziales 
Daniel Bravin 
✆ 05361 28 - 1192 
✉ daniel.bravin@stadt.wolfsburg.de 
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؟هل يحتاج طفلك بشكل عاجل للمساعدة في الدراسة في المنزل ? 
 

إذا تلقيت إعانات التعليم والمشاركة من مركز العمل أو مكتب 
الرعاية االجتماعية ، يمكنك التقدم بطلب للحصول على قسيمة 

.للدروس الخصوصية هناك  
 

يسعدنا تقديم المشورة لك ودعمك في التقدم بطلب ! اتصل بنا
.للحصول على دعم التعلم  

 

يمكن ان يتم تقديم الدعم التعليمي عن , حتى تتم الموافقة على الطلب
.طريق أشخاص متطوعين  

.  
:االتصال ومزيد من المعلومات : 

Tabula e.V. 
Karen Dohle 
✆ 05361 89 16 444 
✉ tabula@wolfsburg.de 
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أصبح الغداء في التعليم المنزلي ممكًنا من خالل صندوق الغداء 
يورو في األسبوع ومليء بالعديد من المكونات الطازجة  20يكلف 

.واللذيذة لتناول الغداء في المنزل  
 

. إذا كنت مؤهالً للتعليم والمشاركة ، فإن صندوق الغداء مجاني  
 
 

يتغير محتوى صندوق . أيام 5المحتوى يكفي لشخص واحد لمدة 
.الغداء أسبوعًيا  

.يتضمن اقتراحات الستخدام الطعام  
 

:االتصال ومزيد من المعلومات  
Geschäftsbereich Schule - Team Schulverpflegung 
✆ 05361 28 - 2307 
✉ schulverpflegung@stadt.wolfsburg.de 
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هل تصعب الدراسة على ابنك في المنزل لعدم  توفر غرفة خاصة 
 مجهزة بمكتب؟

 

يمكنك القيام بذلك . لذلك يمكنك الحجز لطفلك لمكان عمل مشترك
.ولكن يجب عليك الحجز مسبقاً , ساعة باليوم 2,5لمدة   

 

تتوفر أماكن عمل فردية وعروض لمجموعات التعلم ومنصة رقمية 
)للدردشة والمكالمة الصوتية والفيديو(  

 

تتمتع جميع أماكن العمل بإمكانية الوصول الى االنترنت وكذلك 
وتوفر مناخ عمل جيد وتمكن من االتصال والتبدال مع , الطابعات

.الطالب االخرين   
 

على سبيل المثال في مراكز , تقع أماكن العمل في مواقع مختلفة
 VfL Wolfsburgالشباب في فولفسبورغ والمكتبات وفي 

.وأماكن دراسة أخرى   
 

يتوفر جهات اتصال في األماكن للمزيد من األسئلة وفي حال وجود 
  .مشاكل

 

:لالتصال والمزيد من المعلومات  
Geschäftsbereich Jugend, Abt. Jugendförderung 
Janik Fuge 
✆ 05361 893 55 12 
✉ janik.fuge@stadt.wolfsburg.de 
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