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 نهار رایگان در مهدکودک و مدرسه

 برای خانواده های کم درآمد در براندنبورگ

 

 

 
باشند. بسیاری از خانواده ها پول کمی دارند. کودکان ممکن است توانایی پرداخت هزینه های ورزشی یا سفر مدرسه را نداشته 

همچنین اغلب پول کافی برای ناهار در مرکز مراقبت روزانه یا مدرسه وجود ندارد. به همین دلیل است که می توانید از کمک 
 دولت استفاده کنید. این ها خدمات آموزشی و مشارکتی هستند.

ه های کم درآمد به صورت یک نهار سالم در مدرسه و مهد کودک مهم و ضروری است! به همین دلیل برای کودکان خانواد
 رایگان است. کودکان به ویتامین های کافی نیاز دارند. پس می تواند مسئله مورد توجه و تمرکز باشد.

 

 

 
 را به صورت رایگان دریافت کند؟  چه کسی می تواند نهار 
 کودکان، نوجوانان و جوانانی که 

 سال سن دارند 25کمتر از   •
 به مهدکودک یا مدرسه می روند  •
 برای تحصیل خود پولی دریافت نکردند و  •
 خانواده ای که قبالً از دولت کمک دریافت کرده اند:  •

o  مزایای بیکاریHartz IV / Bürgergeld) II)از مرکز کار 
o  کمک هزینه اجتماعی(Sozialgeld) 
o  کمک های اجتماعی)Sozialhilfe) 
o  امنیت اولیه)Grundsicherung) 
o  پول خانه(Wohngeld) 
o    هزینه های کودککمک(Kinderzuschlag) 
o  مزایای برای پناهجویان متقاضی یا 
o  .افرادی که پولی از اداره دریافت نمی کنند و همچنان پول کمی دارند 

 

 
 چگونه کار می کند؟

باید مدارک شما باید یک درخواست ارسال کنید. می توانید برنامه را از دفتر یا آنالین به صورت اینترنتی دریافت کنید. همچنین 
 بیشتری ارسال کنید.

اگر از دفتر دیگری کمک گرفتید، از آنجا   آیا از مرکز کاریابی پول می گیرید؟ پس از آنجا بپرسید که چه کاری باید انجام دهید.
 بپرسید. یا با اداره رفاه اجتماعی تماس بگیرید.

 در اینترنت وجود دارد: در هر منطقه افراد مختلف مسئول این امر هستند. لیستی از آدرس ها
 

 

 

 

 
https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Grundsicherung-Arbeitslosengeld-II/ 

Bildungspaket/Anlaufstellen/Brandenburg/brandenburg.html 

  تمامی اطالعات بدون ضمانت است. یعنی ممکن است چیزی تغییر کرده باشد.
 و همیشه باید بپرسید که آیا می توانید کمک بگیرید.
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