
 من المؤسسة االلمانية لدعم االطفال. دعم مالي لمرة واحدة

 يورو لدعم التعليم التقني: 250

تهيئة الظروف للتعلم: تفتقر العديد من العائالت إلى مكتب دراسة  لألطفال أو كمبيوتر أو  خدمة إنترنت. غالب  ا ما 

يكون التعلم على األنظمة األساسية عبر اإلنترنت أو تنزيل الواجبات المنزلية من الصفحات الرئيسية أو البحث عن 

إلنترنت باستقاللية  أمر  ا غير ممكن     السيما عندما  يكون الضغط على المنصات ، ا كبيرا .إن الموضوعات على ا

األطفال مهددون من قبل مجتمع  رقمي مؤلف من طبقتين   اجتماعيتين ليتأثروا ويتأخروا دراسيا أكثر من ذلك. تتضمن 

 م )الرقمية(.حزمة "التعلم الرقمي" دعم  ا للعائلة لمرة واحدة لمعدات التعل

 روس الخصوصية لالطفال: يورو رسوم الد 100

ا ي واجباتهم المدرسية. ولكن غالبتعويض وتالفي عيوب التعلم لألطفال الفقراء: يحتاج العديد من األطفال إلى المساعدة ف

كن من خالله التعامل ما ال يستطيع آولياء أمورهم تقديم الدعم الذي يحتاجون إليه. إن الدرس الخاص الشخصي الذي يم

مع المهارات و المعارف السابقة للطفل بشكل فردي قد يعوض هذا العجز. تتضمن حزمة "الدروس الخصوصية" درس 

ا )عن طريق االنترنت( أو في إما رقمي -ا لمدة شهر واحد ا مرتين أسبوعيمن شخص خارجي يلتقي بالطفل شخصي خاص

 اطات الصحة والسالمة الحالية.حالة امتثال ومراعاة صارمة الحتي

 رو لتغذية متوانة للطفل: يو 50

حة ضمان الرعاية الصحية: لقد أظهرت العديد من الدراسات حتى قبل أزمة كورونا أن صحة األطفال الفقراء أسوأ من ص

وت. في قانون إعانة البطالة من باإلضافة  لذلك تزيد األزمة الحالية وتفاقم من هذا التفا .يااألطفال ذوي أحوال مستقرة ماد

وهو ما ،   سنوات 10يورو فقط في اليوم للطعام لطفل يبلغ من العمر  4حوالي  يخصص، Hartz IVالنوع الثاني  

يكفي لنظام غذائي متوازن. بسبب الهوس بالشراء  لم تعد العديد من المواد الغذائية والسيما األرخص متوفرة أو متاحة  ال

تضمن حصول الطفل على ما يكفي من  ا .إن حزمة "التغذية المتوازنة "ذات العالمات التجارية   األغلى سعربينما تتوفر 

 .الفاكهة لمدة شهر

 يورو حزمة مساعدة الطفال رياض االطفال:  75

 أللعاب الصبر و المجموعات و كتب القراءة و االستماع  باإلضافة إلى مستلزمات الرسم

 يورو لدعم تعليم الالجئين في مراكز اللجوء:  500

 كمبيوتر و طابعة و ورق باإلضافة إلى مواد الكتابة

  جهات االتصال:

  Claudia Keul  نسبة للجمعيات, المؤسسات االجتماعية والمبادرات االجتماعية ومراكز المشورة, يمكن التواصل مع بال

 keul@dkhw.de  او على االيميل التالي: 03030869317على الرقم التالي: 

م في ايا 30-308693-030على الرقم التالي:  Kerstin Engelskirchenالتواصل مع: بالنسبة للحاالت الفردية يرجى 

 kindernothilfe@dkhw.deوعلى االيميل التالي:  14:30لغاية الساعة  12:30من الساعة االربعاء والخميس 
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