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دائرة الطلبات اجلديدة لتسديد مصاريف النقل املدرسي الالزم ميكنكم احلصول عليه من خالل زيارة املوقع األلكرتوين على اإلنترينيت التابع ل
 منطقة دارمشطات ـ ديبورغ
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 أو يف سكريتارية/أمانة املدرسة املعنية.
للنقل المدرسي تذكرة سنوية أو لهم نقل مدرسي خاص من  التالميذ والتلميذات الذين يزورون المدارس العمومية والذين يستخدمون

خالل حافلة مدرسية أو سيارة األجرة عليهم القيام بتقديم الطلب السنوي ويمكن تقديم الطلب السنوي قبل بداية العام الدراسي 
 من العام الذي تبدأ فيه السنة الدراسية. 04.01وآخر أجل هو 

من السنة املعنية إىل قسم خدمات التعليم املدرسي وأن  الشروط  15/05اسية املقبلة مقدم إىل أجل إذا كان الطلب بالنسبة للسنة الدر 
من قانون املدارس التابعة لوالية هيسن مستوفية فحينذاك يتم  161الواجبة للحصول على تعويض مصاريف النقل املدرسي طبقا للمادة 

 نية. وسوف يتم تسديد نفقات العام الدراسي بأكمله. من السنة املع 01/08تسديد النفقات يف أجل أقصاه 
تلك التذاكر إذا لزم األمر نطلب من املعين أن يعرض تذاكر النقل املدرسي من أجل فحصها والتاكد من صحتها لذلك ينبغي احلفاظ على 

 المستعملة لمدة سنتين.
يستعملون التذاكر الوقتية بما في ذلك التذاكر الشهرية أي بطاقة الطالب والطالبات/التالميذ والتلميذات المهنيين وكذا الذيين 

مفتوحة لمدة شهر ،التذاكر األسبوعية والتذاكر اليومية والتذاكر للذهاب مرة واحدة فقط يستخدمون الطلب النصف سنوي ويرفقون 
 راسي.الطلب النصف سنوي بالتذاكر المستعملة ويمكن تقديم هذا الطلب بعد مضي نصف العام الد

وجيب تقدمي مجيع الطلبات عن طريق املدرسة اليت تتابعون فيها الدراسة لدى دائرة منطقة دارمشطات ـ ديبورغ  قسم اخلدمات املدرسية 
 . املدرسة تشهد يف الطلب املقدم من قبلكم أنكم تتابعون الدراسة هناك. Jägertorstrasse 207, 64289 Darmstadtالكائن بالعنوان: 

زمون بإبالغ فورا قسم اخلدمات املدرسية التابع لدائرة منطقة دارمشطات ديبورغ يف حالة تغيري السكن الرمسي أو تغيري املدرسة أي إنكم مل
في حالة وجود تغيير السكن أو المدرسة يجب دائما تقديم طلب جديد للحصول على تعويض تكاليف اإلنتقال من مدرسة إىل أخرى. 

 من قانون المدراس بوالية هيسن. 161مادة النقل المدرسي بموجب ال
 من السنة اليت ينتهي فيها العام الدراسي./31/12املوعد النهائي لتقدمي الطلبات هو يوم 

من قانون التعليم المدرسي بوالية هيسن  161األشخاص الذي يحق لهم الحصول على تعويض تكاليف النقل المدرسي طبقا للمادة 
 هم:
 يذات من المدرسة اإلبتدائية . التالميذ والتلم1

لة يكون احلق يف التعويض بالنسبة لتكاليف النقل املدرسي إذا كانت أقصر مسافة من مسكن الطالب /الطالبة اىل املدرسة اإلبتدائية ذات الص
 مرت )ذهابا فقط أو إيابا وليس ذهابا وإيابا(. 2000أكثر من 

 داء من الصف الخامس. الطالب والطالبات/التالميذ والتلميذات ابت2
طالبة بالنسبة هلذه الفئة يكون احلق يف التعويض بالنسبة لتكاليف النقل املدرسي إذا كانت املدرسة األقرب من الشقة تتيح الفرصة للطالب وال

ى شهادة املستوى احلصول على الشهادة املتوسطة دون تغيري املدرسة أي أن عرض املستوى التعليمي املقدم هناك يسمح للطالب احلصول عل
مرت  3000املتوسط دون اللجوء إىل تغيري املدرسة؛ وجيب أن تكون املسافة من الشقة اليت يسكن فيها الطالب املعين إىل املدرسة أكثر من 

 )ذهابا فقط(.
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من املستوى الدراسي بالنسبة بالنسبة للطالب والطالبات الذين يتابعون دراستهم يف املدارس الثانوية )الصف العاشر حىت الصف الثاين عشر 
أو الصف احلادي عشر حىت الثالث  8للذين يتابعون الدراسة حىت الصف الثاين عشر للحصول على الشهادة الثانوية العامة ما يسمى ج

ليس لديهم احلق ي احلصول على الشهادة الثانوية العامة بعد الصف الثالث عشر حسب الوالية اليت يتابع فيها دراسته أ 9عشر بالنسبة ل ج
ن يف التعويض بالنسبة لتكاليف النقل املدرسي حسب قانون التعليم املدرسي لوالية هيسن. بالنسبة للذين يتقاضون املساعدة اإلجتماعية ميك

 من قبل مكتب الشغل . الحق في التعويض بخصوص نفقات النقل المدرسي مراجعة ما إذا كان لديهم
 مدارس المهنية . التالميذ والتلميذات في ال3

 تعويض مصاريف النقل املدرسي ممكن بالنسبة ل:
  )املدرسة املهنية األساسية )العام األول من التدريب املهينDie Grundstufe der Berufsschule 

(1. Ausbildungsjahr) 
  السنة التحضريية للتدريب املهينDas Berufsvorbereitungsjahr  
  السنة األساسية للتدريب املهينDas Berufsgrungbildungsjahr 
 السنة األوىل يف املدرسة املهنية اليت من خالل زيارهتا يتم استيفاء التعليم اإللزامي 

 مرت )ذهابا فقط(. 3000وحىت هنا جيب أن تكون أقصر مسافة من مسكن الطالب/الطالبة إىل املدرسة أكثر من 
 له الحق في التعويض: تعليمات عامة حول من

كلم إال إذا كان املشي للطالب أو  3أو  2ال ميكن أداء تكاليف النقل املدرسي يف احلالة اليت تكون فيه املسافة بني املسكن واملدرسة أقل من 
يشكل حالة خطرية بشكل  الطالبة غري ممكن وهذا قد يكون على سبيل املثال يف حالة املرض أو العجز أو إذا كان الطريق إىل املدرسة مشيا

 خاص.
 نفقات تذكرة السفر بالنسبة لألشخاص املعرتف هبم كمرافقني ضروريني للتالميذ ميكن حتملها.

إذا كان الطالب أو الطالبة يزور مدرسة أخرى غري املدرسة القريبة من مسكنه/موطنه يتم اعتماد تكاليف النقل املدرسيي مبقدار تكاليف 
 مرت. 3000أو  2000ة القريبة من املسكن وحىت هنا جيب أن تكون املسافة بني املسكن واملدرسة أكثر من السفر إىل تلك املدرس

 جيب على الطالب والطالبات استعمال وسائل النقل العمومي بالدرجة األوىل يف تنقلهم من املسكن إىل املدرسة اليت يتابعون فيها دراستهم
ويتم تسديد نفقات النقل املدرسي مع األخذ بعني اإلعتبار التعريفة األكثر مالءمة  هذا يعين أنه تؤخذ هنا مجيع التخفيضات واخلصومات 

ال يتعلق األمر  في كل حالة     Schülerticket Hessenوتجدر اإلشارة إلى أن األمر بالنسبة لتذكرة موبيتيكمة يف اإلعتبار. املقد
  . RMVأو  Dadinaبأفضل وأحسن تعريفة. يرجى اإلتصال في حالة وجود استفسار أو أسئلة حول أفضل وانسب تعريفة بوكالة 

صة كوسيلة نقل ليس هلم احلق يف التعويض إذا كانت لديهم اإلمكانية يف استعمال وسائل النقل العمومية  بالنسبة للذين يستخدمون سيارة خا
 كوسيلة للتنقل من املسكن اىل املدرسة. يف حالة ما إذا كان استعمال وسائل النقل العمومية غري ممكن أو غري معقول أي ال ميكن حتمله يف

ربر ذلك أي التصريح بأوقات حصص الدراسة مع ذكر أوقات املغادرة وأقات الوصول بالنسبة لوسائل هذه احلالة جيب تقدمي الدليل الذي ي
النقل العمومي مع ذكر وقت اإلنتظار ووقت املشي على القدمني. حبيث ال ميكن حتمل تكاليف السيارة إال إذا مت التاكيد واإلعرتاف بذلك  

 حالة ما إن كنتم ترغبون احلصول على التعويض من خالل استعمالكم سيارتكم اخلاصة  كضرورة من قبل إدارة خدمة التعليم املدرسي. يف
 كوسيلة للنقل املدرسي فعليكم اإلتصال من فضلكم مسبقا بإدارة خدمة التعليم للمطالبة بذلك.

واملتدربني أي الذين يتواجدون )تذكرة السفر السنوية اخلاصة بالتالميذ   nkssec tekcct echhcSكيفية الحصول على موبيتيك 
 يف مرحلة التكوين املهين(
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  ميكن احلصول على موبيتيك لدى شركة هيج موبيلو ش.ذ.م.م. املرجو طلب تلك التذكرة بالنسبة للعام الدراسي القادم يف الوقت املناسب إذا
 بداية العام الدراسي. هناك لال  خيارات/امكانيا ت كان ممكن قبل بداية العطلة الصيفية لكي تكون يف متناولكم يف الوقت املناسب أي يف

لتسديد مثن تذكرة موبيتيك حبيث ميكن لكم اختيار عملية اخلصم الشهري من حسابكم البنكي أو دفع الثمن نقدا فيما خيص الدفع نقدا 
 ينبغي سحب التذكرة شخصيا من مركز العمالء.

 
 
 

 عناوين اإلتصال اهلامة:
DADINA     HEAG mobilo GmbH  RMV-Mobilitätszentrale 
Darmstadt    Kundenzentrum   Am Hauptbahnhof 20a 
Geschäftsstelle bahn GALERIE  Luisenplatz 6   64293 Darmstadt 
Europaplatz 1    64283 Darmstadt 
64293 Darmstadt 
Telefon 06151 / 36051-0                          Telefon: 06151 / 7 094168    Telefon: 06151 / 36051-51    
info@dadina.de    Fax : 06151 7 09 4500  Fax : 06151 36051 55  
www.dadina.de     www.heagmobilo.de  Internet: www.dadina.de 

على املوقع اإللكرتوين لدادينا ميكن اإلطالع على مجيع املعلومات عن التذاكر واألسعار فضال عن استمارة لطلب تذكرة موبيتيك وميكن 
 موبيتيكحتميل من هناك مباشرة اإلستمارة اخلاصة بطلب تذكرة 

 مجيع األسئلة خبصوص سداد النقل املدرسي يوجد رهن اشارتكم كمخاطبني موظفني لدى إدارة خدمة التعليم املدرسي التاليني:
ميكن اإلتصال باملوظف املختص حتت رقم اهلتف:    الربيد اإللكرتوين:     العنوان:

  
Landkreis Darmstadt-Dieburg    Schulservice@ladadi.de  06151 / 881-2237 
Abteilung Schulservice        06151 / 881-2240 
Jägertorstraße 207         06151 / 881-2241 
          06151 / 881-2245 
64289 Darmstadt 

 بورغسيكرتارية إدارة خدمة التعليم املدرسي لدائرة منطقة دارمشطات دي
 2231 881-06151اهلاتف: 

  هنا ميكن لكم احلصول على معلومات حول تعويض تكاليف النقل املدرسي بالنسبة لطالب املدارس الثانوية العليا يف إطار حزمة التعليم:
Landkreis Darmstadt-Dieburg     Telefon: 06151 / 881 500 :اهلاتف 
Kreisagentur für Beschäftigung     info-ktb@ladadi.de  
Jägertorstraße 207 
64289 Darmstadt     
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