
 سارالند\وزارة التربية و الثقافة

حضرة أهالي التّالمذة المحترمين،

  برنامج  إستعارة الكتب المدرسيّة مقابل رسم ٢٠١٠ \٢٠٠٩  تقدّم مدارس  والية سارالند منذ السنة الدراسيّة 
إشتراك. يهدف هذاالبرنامج إلى تأمين الكتب المدرسيّة المطلوبة و تخفيف التكاليف الماديّة عن األهل . إليكم 

المعلومات التي تساعدكم على المشاركة فيه:

من يستطيع المشاركة في برنامج إستعارة الكتب؟
المشاركة في البرنامج غير إلزاميّة و يستطيع العمل بها  كل تالمذة مدارس سارالند،  أينما كان عنوان سكنهم. 

يُسْتَثنى من إمكانية اإلشتراك بهذا البرنامج تالمذة المدارس المهنية ذات البرنامج التعليمي المزدوج أي الذي يحتوي 
) . يجب على األهل الكرام تجديد أو تكرار Ausbildungsstelleعلى جزء نظري و آخر تطبيقي من خالل العمل (

تسجيل أوالدهم في هذا البرنامج عند كل سنة مدرسية. من لم يسجل أوالده في هذا البرنامج، عليه أن يؤمّن لهم 
الكتب المطلوبة بطرقه الخاصّة .

كيف تسجّلون أوالدكم  في هذا البرنامج؟
|يستطي | | | إ|كع| |نسل ا| |لحصان | |علول| إ| |ستمى | ا| |لتسجيارة | | | ا|فل| |لمي ا|سدر| |لتة |سيي| إ|هاد|تر| |بنا إ| أو |بنته | ا|فه| |لعي ا| ا|سدرا|لام |لمقبي | | ل.|

|لمعلا | | اإل|مو| |فيا|ضات |كيفيول|حّة| | | و| |مهلّة | ا| ،|فد|لة |تحصلع | | |عليهون| | | |عنا| ا| |لتسجيد | | | |. |تكل آ| |مهلر|خون | |للتسجية| | | | | ذا|هي|فل|
allgemeinbildinde أبريل بالنسبة لقدامى تالميذ المدارس العامّة أو المدارس المهنية   (  \ نيسان٣٠البرنامج 

und berufliche Schuleا أي ، |هبذ|ين|يذ|ل) إ| |معينة|سدر|مى|لون | | |منّة| |سنذ| أ| أو |كثة أ| . |لنسبا|با|مر | | إ| ا|لة |لتى ا|مال| ن|يذ|لذة
 سبتمبر.\ أيلول١٥يرتادون مدرسة ما للمرّة األولى، فتكون آخر مهلة التسجيل  بالنسبة إليهم  

ما هي الكتب التي باإلمكان إستعارتها؟
يحصل كل من يشترك بهذا البرنامج للمرة األولى على كامل الكتب التي يحتاجها للعام الدراسي الجديد دفعة واحدة. 
و يستطيع كل مشترك لسنتين متتاليتين اإلحتفاظ خالل عطلة الصيف بالكتب الذي إستعملها خالل العام الدراسي    
و التي سيحتاجها للصّف المقبل. أما باقي الكتب، ومن ضمنها كتب المطالعة و دفاتر التمارين التطبيقيّة، فهو يحصل

عليها كلّها  دفعة واحدة في بداية العام الدراسي. من غير الممكن إستعارة كتب  معينّة و ترك أخرى بل يجب أن 
تشمل اإلستعارة مجموع كتب العام الدراسي .

يجب على كل من يستعير كتبا و يود التوقف عن هذا البرنامج إعادة كل الكتب المستعارة ، باستثناء كتب المطالعة
 و دفاتر التمارين.



هل من الممكن الكتابة على الكتب المستعارة؟
عندما يكون الكتاب المستعار كتاب مطالعة أو دفتر أعمال تطبيقية، من الممكن الكتابة أو التّسطير عليه.

ما هي كلفة المشاركة في برنامج إستعارة الكتب؟
، يتم تحديد رسم اإلشتراك حسب نوع المدرسة. هذا الرسم يختلف من مدرسة إلى أخرى ٢٠١١\٢٠١٠منذ العام 

بسبب نوعيّة أو كميّة الكتب المطلوبة في المدرسة. تجدون هذا الرسم مكتوبا بوضوح على إستمارة التسجيل في 
 يونو كآخر مهلة. ويُطَبَّق هذا األمر على تالميذ كل المدارس و \البرنامج و يجب أان يتم دفعه حتى األول من حزيران

من ضمنها تالميذ المدارس المهنيّة القدامى. أما تالميذ المدارس المهنية الجُدُد، فتكون مهلة الدفع بالنسبة لهم حتى
 سبتمبر. التقيُّد بمهلة الدفع ضروري كي يحصل التالمذة على الكتب المطلوبة في أول أسبوع من العام \ أيلول١٥

الدراسي. أما تالميذ المدارس المهنية الجدد، فهم يحصلون  على كتبهم  بعد وقت قصير من تسجيلهم بالبرنامج.

     من مُعْفى من رسم اإلشتراك؟ 
يُعْفى من رسم اإلشتراك و يدفعه عنه الالند :

ين|||م- ع |||ي ||| سؤ|||مي|||فش||| |||س ر||| (|||يا|||عة س)Heimة |||ح ا|||نا|||قب||| مون ح |||ل ||| اإل|||يا||| مة ت |||ج ||| يا||| |||ع ا||| ثة |||ل ا|||ما||| أو ثن |||ل شي|||نا||| |||ع ر|||
) SGB VIII / SGB XII) أو مع أُسْرة مُضِيْفة (Pflegefamilie) حسب  القانون الثامن  (SGB VIII(

Waisengeld أو Waisenrente- اليتيم الذي يحصل على مساعدة ماديّة من نوع 

ا |لتلمي- | | | ا| |يحصذي|لذ | و| أ|لل |علره|مي |مسى| |للعدات|عا| | |طليا| | ا|عن| |لعمن | Arbeitslosengeldوع|نن|مل| IIعلأو| ى|
|مس إ|عا| |جتمدات | |عيا| |حسة| ا|نا|قب| |لحمون | اإل|يا| |جتمة | |عيا| ا| |لثة (|نا| Sozialgeldي SGB IIأ و |يض)، |يحصن|ما| | |علل| ى|

) SGB XIIمساعدات ماديّة حسب المادة الثالثة أو المادة الرابعة من القانون الثاني عشر ( 

)Asylbewerberleistungsgesetz- من يستفيد ذووه أو القيّمون على أمره من قانون اللجوء السياسي (

) حسب القانون الفدرالي Kinderzuschlag- من يعيش مع أولياء أمر يستفيدون من مساعدات ماليّة لألطفال (
)Bundeskindergeldgesetz § 6a(لمساعدات األطفال، المقطع السادس 

)Wohngeld- من يعيش مع أولياء أمر يحصلون على مساعدات ماليّة للسّكن (

|كم |يستطيا| | | | |ميال|تع| ا|مذ| |لتدارس |ميْ|عّ| و| |ميال|تم اإل| |حتيذ | ا|جا| |لخات (|صا| ة ّFörderschuleأوIntegrationschüler(
إستعارة الكتب مجّانا.

كيف يتم اإلعفاء من رسوم اإلشتراك؟

|يحص | اإل|ين|مل|كل| |شتود |ببراك| إ|ما|نر| |ستعج | ا| |لكتارة | |علب| إ| |ستمى | ا| |لتسجيارة | | | و| |علل |طلى| اإل| |عفب ا|ماء| إدارة|موم|سر|لن ن
|لما |بنفة|سدر| | ا| |فيجت.|قو|لس | |عليب| | اإ| |طلالء|مه اإل| |عفب ا|هاء| و |لتقذا | و|سأ|به|بدّم| |ممكت|قرع | |عنن| ا| اإلدارات |سمير|لد | ّة|



ما |ل (|صَ|تْ|خُ| ة ّAusbildungförderungال |يحت). | |ميال|تاج| ا| تذ |ل |ميْ|عّ| اإل| ذوي أو |حتيم | ا|جا| |لخات إ|صا| ة |تقى|لّ ذا|هم|يد|
الطلب.

ما هي واجبات المشتركين في هذا البرنامج؟

|عل- إ|ين|مل|كى| |ستعود | ا| |لكتارة | ا| |لمب |سيدر| |تسجية| | | |نفسل| | |بهه| ا| |لبذا د|ما|نر| و ا|فج ا|سرُّ|لع |لمتوم | |جبو| |عليّة| | |. |كمه |يجا| ب|
تقديم طلب اإلعفاء، لمن يحق له، ضمن المهلة المحدّدة. 

|عل- |حصن|مل|كى| |علل| اإل| |عفى ر|ماء| اإل|سن |شتوم ا|مراك| األدارات |سمير|لن | ا| |لمختصة | | | اإل| |بتقراع|سّة، | ا|هم|يد| |لمذه |فقوا| ي|فة|
مدرسته.

|عن- ا| |ستد ا| |لكتالم | |يجب،| |علب| |تلميل|كى| | | ا| |لتذ |صحن|مُّد|كأ| |تهّ| و| و|ما |ضعهن | ا| |لعا اإل| و أي|عرة|شا|بُ|مالغ|بام |نقن أو| ص
خطأ.

|يج- |عليكب| | | ا| |لعمم | |علل| |حمى| ا|يا| |لكتة | ا| |لمستعب | | | |) د|عا|مارة ا|تا|فدا |لتمر | و|يار| |كتن ا| |لمطب | |لعا| ذ| و الل|خن|مك|لة)
تغليفها بما ال يؤثّر عليها عند إنتزاع الغالف.

- يجب على التالميذ معاملة الكتب المستعارة بإنتباه و إحترام.

- يجب إعادة الكتب في نهاية السّنة الدراسيْة ، كما يجب أن تكون  بحالة جيدة.

-في حال تشويه أو إضاعة كتاب ما ، يجب على أولياء أمر التلميذ المعني باألمر دفع غرامة أو تعويض.

هل ال يزال عندكم أي سؤال؟

ال|كإذا |عنزال|يان أي|كد| |منكو|جر|نؤال،|سم | ا| |لتم إ|جو| ه أو|سَ|نُ|مى|لُّ |منسّق | اإل|ما|نر|بة|قّ| |ستعج | |ستكدر|مي|فارة| | |كم٠م| ا|
يمكنكم الحصول على المعلومات حول هذا الموضوع على العنوان التالي:

www.saarland.de/leihenundlernensaar.htm

أدعوكم بحرارة إلى المشاركة بهذا البرنامج،

أولريش كوميرسون




