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مجانا المدرسية كتبالالحصول على   
 

-إعـــــــــــــــالن      -  
 

 
الكتب المدرسية مجانا؟الحصول على ماذا يعني   

 
ول ــها للحصـــسعيادية في ـــاء المـعلى تخفيف من األعب، راينالند بفالز قاطعةفي م ،تحصل العائالت

ية. ــــب المدرســــالكت ستعارةإام ــــال نظــ، إدخ2010لهذا أقرت الدولة، عام . المدرسية كتبالى ـــعل

عارة الكتب ــإستعائالت جميع الالذي يمكن من خالله لو الكتب المدرسية إستعارة نظام ة لـــــــفباإلضاف
عيف ــــلعا ئالت ذات الدخل الضبإمكان اعارة مقابل تكلفة( ــ)إستة ــفة قليلــتكل عــالمدرسية مقابـــل دف

 الحصول على كل الكتب المدرسية الالزمة مجانا )الحصول على كل الكتب المدرسية مجانا(. 
  

؟مجانا المدرسية كتبالالحصول على من بإمكانه   
 

 ــصالحن لــممكمجانـــا  المدرسيةالكتـــب طالما الدخل العائلي ال يتجاوز حدا معينا، فإن الحصول على 
العـــــامة ويةـــدائية والمتوسطة والثانــبأطوارها اإلبت ،في جل المؤسسات التعليمية ،التلميذات و التالميذ  

 منها والتكوينية.
 

؟الذي ال يمكن تجاوزه ما هو السقف األعلى للدخل  
 

إلى فباإلضافة  .عائلة التلميذة أوالتلميذالمادية ل وضعيةالأخرى حسب ى لإيختلف هذا السقف من حالة 
يلعب عدد أطفال تلك العائلة، إذا  ،تحت سقف واحد نوالديالمع  /تعيشون التلميذة أوالتلميذ يعيشـــــك

  كان هناك أطفال آخرون، كذلك دورا في تحديد هذا السقف.  
 
 

يحدد السقف األعلى للدخل العائلي للتلميذات و التالميذ الذين يعيشون تحت سقف واحد مع والديهم 
:التاليك  

  دخل الوالدين دخل أحد الوالدين 

 طفل واحد € 26.500  € 22.750

 طفالن € 30.250  € 26.500

 ثالثة أطفال € 34.000 € 30.250

 أربعة أطفال € 37.750 € 34.000



 
 
 

المدرسية مجانا؟ كتبما يجب القيام به للحصول على ال  

لدى  م طلبــــــتقدي سنة  ةيجب على األولياء و التلميذات و التالميذ الذين تتجاوز أعمارهم الثمانية عشر
أوالدوائــراإلداريــة  ينةاإلدارية للمـد سلطاتالات أوـكالبلدي ،دارســبالشؤون المالية للم السلطات المعنية

المدرسية  كتبلحصول على الل ،و المشاركة في تموين المدارس وكــــذا الجهات التابعة للقطاع الخاص

ة دراسية. فبإمكان ــمن كل سن (مارس )آذار 15اية يوم ـــــــلغذلك و ة الجارية ــــللسنة المدرسي ،مجانا

ؤون المالية ـــؤولة عن الشـــن هي الجهة المســرفة مــلمع ،ةـــالمعنيين باألمر التقرب من إدارة المدرس
 :كما يمكنــكم الحصول على اإلستمارات عبراإلنترنت في المدارس،لمدرستهم. إن ملفات الطلب متوفرة 
  (www.LMF-online.rlp.de يرجـــى الزمة و التوقيع على الطــلب،الكل المعلومات  تسجيلفبعد  (

المالية لدى مدرستكم. إرساله إلى الجهة المعنية المكلفة بالشؤون   
 

  قواعد هامة يجب إحترامها في إطار إستعارة الكتب المدرسية مجانا
 

القواعد التالية: ، يجب إحترامإطار إستعارة الكتب المدرسية مجانافي   
 

لكتب المدرسية للمعنيين أو للوالدين و يسجل ذلك التسليم في وثيقة.تسلم ا -  
هناك تلف ال بد من أن   ، فإذا كان فيها بعد إستالم الكتب، يجب فحصها و التأكد من عدم وجود تلف -  
في أقرب اآلجال.    التلف، و ذلكاإلدارة المعنية علما ب تحاط   
يجب إستعمال الكتب بعناية وتسليمها في التاريخ المحدد دون إتالفها )أي تسجيل فيها ممنوع(.  -  
     ، يطلب من التلميذاتالمحدد إلعادة الكتب تاريخفي حالة عدم إحترام البالكتب أو ضرر ذا ألحق إ -
.غرامة مالية دفع التالميذ أو الوالدينو    

                
   

أسئلة حول موضوع إستعارة الكتب المدرسية مجانا؟               يكم مساعد إذا كانت لدالمن يستطيع 
  

إلى مساعدة كنتم في حاجة أوإذا  إستعارة الكتب المدرسية مجانا تخص موضوعإذا كانت لديكم أسئلة 
مـــــالية ي اإلدارة المعنية المسؤولة عن الشؤون الــات و موظفــفيما يتعلق بملف الطلب، فإن موظف

كما يمكنكم الحصول على كل المعلومات الخاصة بالمسؤولين المعنــــيين  ،للمـــــدرسة تحت تصرفكم
                                 من طـــــرف إدارة مدرستكم.    المشرفين على هذه المهمة 

http://)www.lmf-online.rlp.de/
http://)www.lmf-online.rlp.de/

