
 
 
 

بلد یّة فیینا – مكتب رعایة األطفال و الیافعین 
 
 

نشـرة معلومـات مھمـة 
اإلعفـاء من أجور األكل 

 
  

 حضرة مقدمة الطلب!
 

 حضرة مقدم الطلب!
 

 ،روضة أطفالمثل (بمؤسسة رعایة في فیینا  التحقوا/عوائل الطفل/األطفال الذین یلتحقون كدعم لألسر دعم مدینة فیینالقد ت
فائھم من أععن طریق  )مقدمي الرعایة النھاریة للطفل خالل غیاب الوالدینأو رعایة أطفال من قبل  أطفال مجموعة أو

 ).لزاميالتعلیم اإلبلوغ الطفل عمر  وحتيصفر  من عمركل طفل (یجب تقدیم طلب لأجور األكل. 
  
 

كم ھي قیمة الدعم الخاص بأجور األكل؟ 
ً  مكتب رعایة األطفال و الیافعینیقدم  ً  دعما ألطفال البالغة ل وجبة الغداء، وجبة خفیفة) ،(فطور ثاني لوجبات األكل مالیا

ً  72,33 و یعدل ھذا المبلغ .والذین یقیمون بشكل رئیسي في فیینا ،سنوات 6 –أعمارھم صفر    .یورو شھریا
 

ً  72,33یتم دفع ھذا المبلغ البالغ كحد أقصى   إلى مؤسسة الرعایة المبینة في الطلب. بشكل مباشر یورو شھریا
 
 

ما ھي المعاییر المطلوبة للحصول على األعفاء من أجور األكل؟  
 

 في نفس السكن. كمیجب أن یعیش الطفل مع ● 
 المبلغ التالي: لألشخاص المسجلین في السكن لجمیع یجب أال یتعدى وارد الدخل الشھري ● 

soziales/magelf/finanzielles/essensbeitrag.html-www.wien.gv.at/amtshelfer/gesellschaft 
 
 

ما ھو الدخل لجمیع األشخاص المسجلین في السكن الذي سیتم األعتماد علیھ في الحساب؟ 
 

 تتم مراعاة الدخول الشھریة لجمیع األشخاص الذین یعیشون في منزل مشترك.س
 
 

 إرفاقھا بالطلب: یجب التي الوثائقنسخ 
 

، بدل رعایة المھن الحرة) ممارسة في حالة( تأیید من المحاسب القانونيال، المساعدة المالیة من مكتب العمل، بطالةالبدل 
تقاعد، تقاعد ال، الدخل الشھري الصافي، جتماعیةاالمساعدة الالمھني،  مالي للتدریبالتعویض ال، بدل مرضالطفل، 

، للدراسة معونةالخرى، األدخول الطفل المحتضن، إثبات االلتحاق بالمدرسة، المساھمة المالیة لرعایة ال، یتیمالرمل أو األ
           إعانة فترة األمومة  نفقة،ال
 

یورو ألي طفل آخر یعیش في  350في حساب الدخل األسري. وسیتم خصم  ال تدخل لألسرة والسكنالمساعدة المالیة 
المساعدة األسریة. إذا كان األطفال یحصلون على نفقة،  یستحقكان ال زال ھذا الطفل  في حالالسكن األسري المشترك، 

ً  ھذه النفقة ستراعى  یتم خصمھا.سو في الحساب ایضا
 

 جور األكل؟األعفاء من أبأین توجد األستمارة الخاصة 



 
 
 
 
 

یمكن وجود األستمارة في مؤسسة الرعایة أو باألحرى على اإلنترنـت. 
 

MA 11 – Amt für Jugend und Familie – Internetinfostelle: 
 نترنت للمعلوماتمركز اإل – مكتب رعایة األطفال و الیافعین -11 ةقسم البلدی

Magistrasko odjeljenje 11- Sluzba za mlade i porodicu-informaciona sluzba u internetu: 
Magistratski odjel 11 – Ured za mlade i obitelj – informacijska sluzba na internetu: 

Belediya Dairesi 11 – Aile ve Genclik Dairesi – internet Bilgi Merkezi: 
Municipal Department 11 – Youth and Family Welfare Office – public internet access point: 

soziales/magelf/finanzielles/essensbeitrag.html-www.wien.gv.at/amtshelfer/gesellschaft 
  
 

یتم فحص یمكن أن  عندئذ نس���خ منھا).أي ال(جمیع الش���ھادات المطلوبة مع یجب أن تمأل األس���تمارة بش���كل كامل و ترفق 
 .الطلب
مقدمي الرعایة النھاریة  بلمن قِ أو  مؤسسةالإدارة  بلاالستمارة من قِ  قيیتم إثبات التحاق الطفل بمؤسسة الرعایة  أن یجب

 .للطفل خالل غیاب الوالدین
 
 

أین یتم تقدیم الطلب للحصول على اإلعفاء من أجور األكل؟ 
لمكتب رعایة األطفال  الذي تقیمون فیھحي عن الل ؤوالمس الفرعمع نسخ جمیع  شھادات الدخل إلى  یرجى إرسال الطلب

 . و الیافعین
 MA11 – Wiener Kinder- und Jugendhilfe - Rechtsvertretungالطلب بالبرید إلى إرسال  یتم

 4 رقم فحةصر الطلب على الظأن
 

 4 رقم انظر الطلب على الصفحة - عن طریق الفاكس
 

 4 رقم أنظر الطلب على الصفحة -) بالماسح الضوئيلحقات الم تصویر رجىی( لكترونيعن طریق البرید اال
 

 ً أنظر الطلب على    -  اً الثانیة عشر ظھر حتىصباحا  8الجمعة (ماعدا األربعاء) من الساعة  إلى من األثنین :شخصیا
 4 رقم الصفحة

 
  

 إلى متى یتم األعفاء من أجور األكل؟
تقدیم  الذي تّم فیھ ش�������ھرالمن  وذلك بدءاً  ،روض�������ة األطفالب الذي یلتحق فیھ الطفل عامالمدة یتم اإلعفاء من أجور األكل ل

 .على أبعد تقدیر أغسطس/آب للسنة التالیة 31 وحتى أیلول/من سبتمبر من األول، الطلب
ً  علیكم یجب إذا أردتم إمتداد اإلعفاء من أجور األكل، مس�����ؤول الفرع ال لدى في الوقت المناس�����ب تقدیم طلب جدید س�����نویا

 لمكتب رعایة األطفال و الیافعین.
 

 نقطة مھمة
( بالبرید  ستمارة طلب جدیدةمن خالل ا بشكا كتابيمؤسسة رعایة أخرى، یجب األعالم عن ذلك  إلىالطفل  انتقلفي حال 

 األستمرار باألعفاء من أجور األكل دون انقطاع. یمكنھذه الحالة فقط، في أو بالفاكس أو بالبرید األلكتروني). و
 

 دون إبطاء. يدخل األسریتعلّق بالبكل تغییر ، و الیافعین رعایة األطفال أي مكتب، 11 ةقسم البلدی بتم تبلیغیجب أن 
 
 

 بالمطالبة على ضمان.  قانوني ال یوجد حق
 
 
 
 

 2022ذار) آمارس ( إصدار


