
متقاضيان پناهنده می توانند در هايم محل سکونت به 
کنندمددکاران اجتماعی مربوطه مراجعه   

ذينفع کودکانی هستند که از خانواده های کم درآمد بوده 
 در 

باشددريافت يکی از خدمات زير می حال   
 
 

افرادی  که هزينه زندگی آنها از اداره برای 
 کارپرداخت می شود 

 

ُولفسبورگاطالعات و  درخواست  به مرکز کاريابی   
۳۸۴۴۰ُولفسبورگ .  ۲شماره . خيابان پورشه    

 
 

هزينه مسکن وکمک هزينه  کودک بر طبق کمک 
فدرالقانون   

 

,   و درخواست  از شهرداری  شهرستان ُولفسبورگ اطالعات 
مسکنواحد کمک مالی برای هزينه    

۱۲۱و  ۱۲۰اتاق  . شهرداری  ساختمان   ب     
۳۸۴۴۰ُولفسبورگ .  ۴۹شماره . پورشه خيابان   

 

 
کمک های مالی (برای امرار معاش پشتيبانی 
پناهندگیبر طبق قانون متقاضيان  )  اجتماعی  

اطالعات و درخواست  از شهرداری  شهرستان ُولفسبورگ  ؛  
بهداشتیواحد کمک های اجتماعی و    

۱۰۴اتاق  . شهرداری  ساختمان   ب    
۳۸۴۴۰ُولفسبورگ .  ۴۹شماره . خيابان پورشه   

 

فرهنگیمشارکت درزندگی اجتماعی و   
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 FARSI 



،والدين عزيز   
 

شهرستان  ُولفسبورگ به شما و کودکان شما 
ميگويدخوش آمد   

 
 

کهآيا کودکان شما تمايل دارند    
 
 

فوتبال بازی کنند ؛  شنا کنند ؛ ژيمناستيک   
 کنند ؟ 

 
 
 

موزيک بياموزند ؛ آواز خوانی و يا آموزش 
 رقص ؟ 

 
 
 
 

بازديد دوره های آموزش در مدرسه فولکس 
هوخ ُشوله  و يا کورس های آموزشی فعاليت 

 های رسانه ای؟ 
 
 
 
 

در فعاليت ها در زمان تعطيالت مدار س  و  
 فعاليت های آزادانه تفريحی شرکت کنند ؟

شهرستان ُولفسبورگ، در زمينه آموزش و  
 پرورش وبسته مشارکتی

با پرداخت کمک های مالی به خانواده های کم 
درآمد  کمک ميکند تادر زندگی اجتماعی و 

 فرهنگی شرکت کنند
: کمک بالعوض برای    

 

کمک مالی درزمينه  پول ماهيانه باشگاه های  
فرهنگیورزشی، تفريحی و   

 

هزينه وشهريه مدارس  هنری   به عنوان مثال، 
موسيقیمدرسه   

 

هزينه های شرکت کنندگان در برنامه های اوقات 
 فراغت و برنامه های در زمان تعطيالت مدارس

 

 اجازه می دهد
 

  ما با کمک های مالی که از بسته آموزشی داريم،  
می کنيم از حمايت   

 

در مدرسه، مهد و يا مهد ناهار  
 l کودک

يادگيریحمايت  وپشيبانی برای     
سفرهای مدرسه و گشت و گذارهای  

مدرسهاز طرف   
وتجهيزات آموزشی     

تحصيلیکمک هزينه    
 
 
کنيدبا ما صحبت     

مشخصات راه تماس با کارمندان مربوطه را  در 
کنيدپشت صفحه  پيدا می   

www.pixabay.com 
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