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أعزأ اآلباء ،المستشارين األعزاء  ،األخصائيين االجتماعيين
والمعلمين في المدرسة،
منذ أن أطلقنا مبادرة "الحواسيب المدرسية للجميع" في نيسان  ، 2020أصدرت
الحكومة الفيدرالية إعالنين:
 .1يجب أن يحصل األطفال من العائالت الفقيرة الذين ليس لديهم جهاز كمبيوتر للتعليم
المنزلي والواجبات المنزلية في المنزل على دعم بقيمة  150يورو لشراء كومبيوتر ولكن
لم يتم الوفاء بهذا الوعد وانتهى البرنامج.
 .2يجب أن يحصل األطفال على االجهزة المستعارة "على الفور" من المدارس ولكن لم
يتم تنفيذ
هذا البرنامج حتى اآلن في المدارس وال ُيعرف متى يمكن شراء أجهزة الكمبيوتر الخاصة
بأطفال المدارس واستعارتها من جميع المدارس.
هذه اإلعالنات والرفض من قبل العديد من مراكز الجوب سنتر ومكاتب الرعاية االجتماعية
تعني أن العديد من الطالب المتأثرين بالفقر ما زالوا ال يملكون جهاز كمبيوتر محمول
متا ً
حا للبقاء على اتصال مع معلميهم وزمالئهم والتعلم في المنزل.
حتى إذا رفض مركز الجوب سنتر أو مكتب الرعاية االجتماعية المسؤول عنك في البداية
تقديم طلب للحصول على كمبيوتر مدرسي لطفلك  ،فإننا نود أن ندعمك .نود أن تتحمل
الحكومة التكاليف طالما أن المدرسة ال تقدم لطفلها أي اجهزة .في أيار  ،قضت
المحكمة االجتماعية الحكومية في إيسن بأن تكلفة الكمبيوتر المحمول للدروس يجب
أن يتحملها مركز الجوب سنتر إذا لم توفر المدرسة أي معدات.
لكي يحصل طفلك على جهاز الكمبيوتر المحمول  ،ستضطر على األرجح إلى رفع قضية
إلى المحكمة االجتماعية الخاصة بك .بالنسبة لك عليك للحصول على األوراق الالزمة
والتشاور مع محام .ومع ذلك  ،لن تتحمل أي تكاليف ألنك تتلقى المساعدة القانونية
كمستفيد من .ALG II
التتقدم بطلب إلى مركز الجوب سنتر
عليك تقديم طلب إلى مركز الجوب سنتر خالل العطلة الصيفية سوف تحتاج إلى
المستندات التالية عند التقديم:
 -استمارة الطلب (رابط التحميل)

 شهادة مدرسية للعام الدراسي الجديد عن الحاجة لألجهزة الرقمية وعدم وجودأجهزة لالستعارة في المدرسة (رابط إلى نموذج الشهادة)
 قائمة بتكاليف األجهزة.انتبه أن تقدم بطلب للحصول على أجهزة منخفضة السعر.
قبل إرسال الطلب  ،قم بعمل نسخة أو صورة منه لسجالتك!
وسيواصل السيد إلياس أويار تقديم الخط الساخن للمعلومات خالل العطالت الصيفية.
يمكنك االتصال إذا كان لديك أي أسئلة حول تقديم الطلب
في حال تم رفض طلبك؟
يمكنك اآلن تقديم اعتراض مع نفس المكتب خالل شهر واحد .لست بحاجة إلى محا ٍم
لذلك .لقد قمنا بكتابة نموذج لهذا االعتراض .يمكنك تنزيل نموذج االستمارة هنا وملئه
وإرساله إلى مركز الجوب سنتر( :رابط التنزيل)
في حال تم رفض االعتراض من قبل مركز الجوب سنتر أو مكتب الرعاية االجتماعية؟
لديك خيار تقديم شكوى إلى المحكمة االجتماعية ضد هذا القرار في غضون أربعة
أسابيع .ال يكلفك هذا مال .يجب عليك تعيين محام لهذه الخطوة .أعدت رابطة Tacheles
قائمة بالمحامين المشاركين في هذه المسألة :هنا ستجد معلومات للتواصل
()/https://tacheles-sozialhilfe.de/startseite/aktuelles/d/n/2634
اذا محتاج للمساعدة للدعوة القضائية يمكنك التواصل معنا وسوف تتلقى إجابة منا في
غضون أسبوع!
يمكن للمحامي فقط رفع دعوى قضائية أمام المحكمة االجتماعية إذا كان لديك كل
المستندات م ًعا:
 إشعار ALG II طلب التقديم ألجهزة الكمبيوتر المدرسية شهادة مدرسية إعداد قائمة لتكاليف الكمبيوتر رفض الطلب رفض االعتراضعند تحديد موعد مع المحامي ،سيتعين عليك التوقيع على المستندات التالية:
 ورقة الوكالة إفادة بعدم توفر كمبيوتر محمول طلب المساعدة القانونيةعند اكتمال جميع المستندات  ،سيقدم محاميك شكواك إلى المحكمة االجتماعية.
سيتم اتخاذ القرار بناء على الملف .حضورك في جلسة المحكمة غير مطلوب.
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