
Änderungen bei den Fahrtkosten zu Integrationskursen

 تللرات  في  كاللي الناقل  في كورسات النادماج
 
B1  بناجاح واج لاز ام حان السلاسفي  ةنانااء مس وى اللتة اللمانالة
أو مالسمى رسملا )الحلاة  في ألمانالا(هفي شروط بجاناب شروط ومعاللر أخرى  لكفي 
لس طل  الججئون الحصول على ةقامة دائمة.عادة ل م  مولل مثل هذه الكورسات 
)كورسات النادماج(ودورات ةعادة ال درلب  للججئلن من قبل البامي أي  ع بر 
 مجانالة.لكن هذا ال مولل لعناى  قط بالمنانج ال عللمفي )أي كورس
اللتة(ول لعناى ب كاللي المواصجت.

 القاعده الم سامحة ال في  ناص على  سدلد كل  كاللي الناقل 01.01.2018اب دااء من 
والمواصجت لكورسات النادماج بتض الناظر عن البعد  سل م اس بدالنا ب ر لبات 
 أخرى  لد   بموجبنا المشاركون  في الكورسات جزاء من  كاللي الناقل  وخصوصا
الذلن لسكناون  في المنااطق الرلفلة.

هناا ةللكم خجصة لما سبق:

لوجد مالسمى بدل المسا ة) عولض كروت الناقل( وهذا لع مد على موق  مكان 
السكن.بعد موق  السكن عن موق  المدرسة ال في لقام بنا الكورس لجب أن لكون على 

 كم.لخخذ بعلن الع بار هناا  قط ألام الحضور وألام التلاب ال في  لنا 3القل 
عذر.لحاجة ل سللم كروت المواصجت.على سبلل المثال من لس عمل الدراجة 
النوائلة)البسكللت( للوصول ةلى موق  الكورس  لد   له ألضا بدل  كاللي الناقل ح ى 

كم عن موق  المدرسة(3لو لم لكن لدله كرت ناقل)طبعا  في حال أن منازله لبعد 
 هذه المعوناة )بدل المسا ه( ل م الموا قة واققرار بنا من قبل البامي للوحدات
. ساعة  درلسلة على حدى( اب دااء من  ارلخ  سجللك لدى البامي100ال درلسلة)كل 

 قط  في بدالة الدورة ال درلبلة ) قط عناد ال سجلل خجل الوحدة ال درلسلةالولى( حسب
المعوناة أو بدل المسا ة من اللوم الول للدورة ال درلبلة
   

شخص على سبلل المثال 100,000من لسكن  في مدلناة كبلرة )عدد سكانانا أكثر من 
لورو لكل لوم2,50زاربروكن( لس لم 

  أما خارج المدلناة لناطبق ال الفي:



 كم لكن لوجد ألضا حد أدناى للمبالغ 1 لورو لكل 0,30بشكل أساسفي ل م د   
 كم( وحد 3 لورو لللوم الواحد )للمسا ة أكثر من 2,80المد وعة والذي لقدر ب 

لورو  في اللوم5,50أقصى والذي لقدر ب 

 كم من موق  الكورس لس لم الحد الدناى 7من لسكن على سبلل المثال على مسا ة 
لورو قط  لللوم الواحد2,80لبدل المواصجت  والذي لقدر ب

  كم ل م  سدلد   قط الحد القصى لبدل المسا ة18أما  في حال كانات المسا ة أكثر من 
 لورو لللوم الواحد5,50والذي لقدر ب 

أما بقلة المبلغ لجب على الطجب المشاركلن  في الكورسات د عنا من مالنم الخاص 

ال كاللي المر فعة لوسائل الناقل العامة  في مدلنا ناا   خدي لل الفي:
الطجب الذلن لسكناون  في(Aßweiler ,Niederwürzbach)  ولشاركون  في 
VHS في بللزكاس ل  الكورسات المقامة  في مدرسة ال
لس لمون  قط جزاء من ثمن  ذاكر الناقل والجزاء اخخر كما قلناا ل حمل  كاللفه الشخص 
نافسه
  في حال شارك هخلاء الشخاص  في كورسات مقامة)  في زاربروكن أو زانات
اناتبرت( لكون المبلغ الذي لد عه الشخص على نافق ه الخاصة أكبر

بشكل خاص  كمن لدلناا مشكلة الكورسات ال في  قام  قط أرب  ألام  في السبوع لن كما
قلناا بدل المسا ة لد   لكل لوم دوام على حدى وبال الفي لس لم الشخص بدل مسا ة  قط 
لرب  ألام  في السبوع على الرغم من أناه مضطر لد   ثمن كرت ناقل أسبوعفي أو 
شنري
 
 في هذه الثناااء  كمن ةشكاللة عناد البامي بأناه ح ى اخن للوجد حلول أو  دابلر 
مخصصة لذوي الحالت المس عصلة ل م من خجلنا  سدلد   كاللي الناقل
 
 في الحالت الخرى على سبلل المثال اقعاقة الجسدلة  لقرر البامي  في ذلك

لوجد حالة اس ثناائلة لقواعد بدل المسا ة وهفي كال الفي:
المشارك أو المشاركة المسجللن من قبل البامي بكورسات محددة ل حمل البامي بدل  
المسا ة) كاللي الناقل( دون حد أقصى
 

 


