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 مدرسية  ف مصاري
 

 : عن ءلآلبا نشرة
 مال؟  ألي شيء يمكن لمدرسة طلب

 ؟الفاتراتدفع من يساعدك على 
 

 المدرسة: 
 العنوان: 

 جهة االتصال: 
 رقم الهاتف: 

:  عنوان البريد اإللكتروني  

 
 

 (؟ تكلفةحساب ) ألي شيء يمكن لمدرسة طلب مال
 

 روض ة األطفال والتعليم االبتدائي 

 
 

 مجانا  
 

الخ...    حاسبةكتب وآلة  ،رصاصأقالم طفلك في الفصل مجانا: مثل  هيحتاجكل ما   
 

   تكاليف
 

أغلى   المبلغ يذهب طفلك أحيانًا في رحالت أو يقوم بشيء خاص في المدرسة. عليك أن تدفع هذا للمدرسة. ال يكون هذا
: في العام الدراسي مما يلي  

 
 لطفل في روضة األطفال  -

االبتدائيةالمدرسة لطفل في    -  
 

الغابة أو البحر(. عليك أن تدفع هذا المبلغ اإلضافي. خالل المدرسة االبتدائية  إلىبعض المدارس تذهب في إجازة )
..... إلى هذه اإلجازة إلى الغابة أو البحر الذهابيتجاوز سعر  يجوز أن  بأكملها، ال  

 
ليف أخرى اتك  

المدرسة(   وقت على رعاية األطفال )إذا اضطر طفلك للبقاء في المدرسة قبل أو بعد  مالطلب لمدارس أيًضا ل يمكن
. في المدرسة شربوال األكلو  
 

 التعليم الثانوي  
 

تطلب مساهمة في الكتب والنسخ والرحالت والزيارات واإلشراف بعد  يحّق للمدرسة أنالتسجيل في المدرسة مجاني. 
.... إلخوالظهر ورعاية األطفال   

 
دفع؟ أكم ومتى علّي أن   

 
في بداية كل عام دراسي، ستزودك المدرسة بقائمة بالتكاليف المتوقعة. يمكن العثور على هذه القائمة في لوائح المدرسة أو  

االباء.ورقة منفصلة. توضح لوائح المدرسة كيف ومتى ترسل المدرسة الفواتير إلى  في   
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خصم؟ة أو للحصول على يليف المدرساتكالمساعدة لدفع أو توزيع  علىأين يمكنني الحصول   
 

حلول معك.  نيمكن للمدرسة البحث ع ١  
 

تحدث إلى مدير المدرسة. هناك بالتأكيد حل، على سبيل المثال الدفع على مدى فترة زمنية أطول،    
. في قطع أصغر. بعض المدارس لديها صندوق تضامن. اسأل عن هذا أيًضا  

 
 

( ووقت الفراغمدرسية صندوق التأمين الصحي )لتكاليف  ٢  
 
 :تكاليفالصناديق التأمين الصحي جزًءا من  رجعت

 .الغابة ، البحر والثلج ، حركة الشباب ، أنشطة المالعب أو النادي الرياضي  سفر إلىرحالت يومية ،  -
بعض صناديق التأمين الصحي   رجعمنزلي في حالة المرض ، .... ت عليمعالج التخاطب ، نظارات ، اخصائية تغذية ، ت -

 .أيًضا جزًءا من ثمن طبيب نفساني
 

.اسأل صندوق التأمين الصحي الخاص بك للحصول على معلومات  
 

  تمدينة تورنهاو ٣
 

المدرسة و / أو تكاليف أخرى.  سوف تتحقق إدارة الشؤون االجتماعية مما إذا كان يحق لك الحصول على إعانة لتكاليف 
جزًءا من التكاليف. هذا فقط للعائالت ذات الدخل المنخفض. هذا ممكن أيًضا إذا كنت تعمل ، لكنك ال تكسب   رجعونثم ي

.الكثير أو لديك ديون  
 

م االبتدائي والتعليروضة األطفال تحقق مع إدارة الشؤون االجتماعية ما إذا كان يحق لك ذلك. قد يحق أيًضا للطالب في  
هل يحق لك الحصول    الوالدين،يورو. يمكنك دفع فاتورة المدرسة بها. بصفتك أحد  60بقيمة  صّك تعليمالحصول على  

 على عالوة رعاية صحية إضافية أو هل تحصل على أجر معيشي؟  
. بالبريد لكل طفلصّك سوف تتلقى   

 
رسالة الضرائب  المدرسي وأثناء اإلجازات( عبركاليف رعاية األطفال )خارج أوقات الدوام ت ٤  

 
أدخل تكاليف رعاية األطفال قبل المدرسة وبعدها وأنشطة الملعب ومخيمات العطالت في إقرارك الضريبي. مالحظة:  

.  عاًما 12ال يجاوز عمرهم  لألطفال فقط هذا مخصص  

 
 

(تسعيرة الفرص)    UiTPAS Kempen  ٥   
 

(، يتعين عليك دفع أموال أقل في العديد من األماكن، على سبيل المثال في النوادي  تسعيرة الفرص) UiTPAS باستخدام

مجانًا إذا حصلت على بدل إضافي لـصندوق  UiTPAS ،…. سوف تتلقىالمسبحفي رعاية األطفال، في  الرياضية،

  .من ذوي الدخل المنخفضكنت التأمين الصحي أو 
 

www.uitpaskempen.be. : UiTPASمزيد من المعلومات حول  

 
 

البدالت اإلضافية  ٦  
 

 سابقاهذا هو ) Groeipakket حزمة النمو  ، ستتلقى تلقائيًا بدل المدرسة عبر2019سبتمبر  1اعتباًرا من 

http://www.uitpaskempen.be/
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(. لم تعد بحاجة إلى تقديم طلب للحصول على بدل المدرسة. هناك أيًضا بدالت إضافية، مثل بدل الحضانة  اعانة الطفل
سوف تحصل   إذا كان يحق لك ذلك، .  Groeipakket عالوة على حزمة النمو البدالتوبدل المدرسة. سوف تتلقى هذه 

 .تلقائياعليها 

 
 عن هذا؟  من المعلومات تريد المزيد

 .طرح األسئلة في مدرسة طفلكيمكنك  -

 . 1700أو اتصل بالرقم المجاني  www. Groeipakket.be/nlابحث عن  -
 

 

 أخرى؟  أسئلةهل لديك 
 ؟ والدخل( هل تريد معرفة ما يحق لك )بناًء على تكوين األسرة  -

 ؟ Turnhout هل ترغب في معرفة الخدمات أو المنظمات التي يمكنك االتصال بها في -

 
 االتصال بمكتب استقبال الرعاية االجتماعية:يرجى 

 
 

Stationstraat 80 
2300 Turnhout 
T 014 47 11 00 

 info@welzijnsonthaal.beE  
 

mailto:info@welzijnsonthaal.be

