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 پيشنهادات بخصوص برای دانش آموزان 

کرونا   گيری همه دوران در    
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 برای دانش آموزانی که معلوليت دارند، ميتوان تقاضای
همراه کرد که دانش آموزرا در مدرسه همراهی کند   
.تقاضای همراه می تواند توسط  سرپرستان درخواست شود   

 

پيش نيازبرای تقاضای همراه اين است که دانش آموز مدرسه    
برای سال تحصيلی فعلی همراه داشته باشد وطبق قانون زير  تاييد 

.شده باشد SGB VI  وIX  
 

 برای انجام اين کار ، مدرسه بايد اعالم کند که فرزند شما 
نمی تواند در مدرسه و گروه يا محل های ديگری مراقبت و 

. آموزش ببيند  
 

 تماس و اطالعات بيشتر در اين مورد
 بخش اجتماعی

Daniel Bravin 
✆ 05361 28 - 1192 
✉ daniel.bravin@stadt.wolfsburg.de 
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فرزندتان برای يادگيری در خانه به کمک نياز دارد ؟   
 

اگر شما کمک ازسوسيال و يا اداره کار دريافت می کنيد، شما می 
.توانيد يک کوپن برای تدريس خصوصی درخواست کنيد  

 

ما خوشحاليم که به شما در توصيه و کمک در ! با ما تماس بگيريد
.تقاضا برای حمايت از يادگيری درس ها نماييم  

 

تا زمانی که مجوز اعطا شود ، يک دوره آموزشی داوطلبانه ارايه 
 داده می شود

 
بيشترتماس و اطالعات   

Tabula e.V. 
Karen Dohle 
✆ 05361 89 16 444 
✉ tabula@wolfsburg.de 
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ناهاربرای دانش آموزان که درمنزل درس می خوانند جعبه 
 نهاروولينو  تعلق می گيرد 

يورو در هفته 20هست  قيمت نهار .    
واز مواد تازه و خوشمزه برای ناهار در خانه پر شده است    

 

اگر شما کمک ازسوسيال می گيريد جعبه نهاروولينومجانی تعلق 
 می گيرد

 

محتويات جعبه . روز کافی است 5محتوا برای يک نفر وبرای 
.درهرهفته تغييرمی کند  

.داردپيشنهاد برای بهتر شدن مواد غذايی وجود   
 

 تماس و اطالعات بيشتر
تيم کيترينگ مدرسه --مدرسه بخش  

✆ 05361 28 - 2307 
✉ schulverpflegung@stadt.wolfsburg.de 
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يادگيری در خانه برای شما دشوار است ، زيرا فرزند شما نمی 
 تواند در آرامش ياد بگيرد و يا يک اتاق مناسب و يک ميز ندارد ؟

 

" کارمشترک در محل کار" شما می توانيد برای کودک خود  
اما حتما شما بايد  , ساعت و نيم ۲هر روز برای . رزرو کنيد

 رزرو نماييد
 

گروهی يا يادگيری و يک پلت , کارهای فردی که  ارايه می شوند 
در دسترس ) صدا و ويدئو تلفنی, برای چت(فرم های ديجيتال 

.هستند  
 
 

يا دستگاه های /چاپگرها و, تمام محلهای کاری دسترسی به اينترنت
کپی دارند و فضای کار خوب و تماس و تبادل با ديگر دانش 

.آموزان ارائه ميدهند   
 

 محل کار در مکان های مختلف ، به عنوان مثال در مراکز
جوانان و کتابخانه ها و فاو اف ل ولفسبورگ  و ديگر مکان های 

. يادگيری واقع شده است  
 

. پاسخ به سواالت و مشکالت شما درمحل های ذکر شده وجود دارد  
 

  
 

 تماس و اطالعات بيشتر
 گروه جوانان ، بخش ارتقاء جوانان

Janik Fuge 
✆ 05361 893 55 12 
✉ janik.fuge@stadt.wolfsburg.de 
www.wolfsburger-helfen.de 
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