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جميع األطفال مشمولون!
- الترتيبات المالية

- المساعدة العملية

أصدقاء الميزانية مي و دي ورينج أصدقاء الميزانية هم

متطوعون يساعدونك في إدارتك لألموال، وفي إيجاد الحلول. يعرضون 

لك الطريق للمساعدة المهنية، ومعرفة ما إذا كان يحق لك الحصول على 

مساعدة مالية.

الشخص المسؤول عن االتصال: أندريه بيلسما،

 مي و دي ورينج. الهاتف: 140 75 00 - 088،

.a.bijlsma@meewering.nl :البريد اإللكتروني

مساعدة األصدقاء على تخفيف الديون، غرب فريزالند

يمكن للمتطوعين مساعدتك في ديونك الوشيكة وإدارتك المالية.

منسقو مؤسسة مساعدة األصدقاء على تخفيف الديون، غرب فريزالند:

الهواتف: 29 15 92 06-45 / 41 77 05 06-16

info@schuldhulpmaatje-wf.nl :البريد اإللكتروني

شكل النموذج

 يساعدك “شكل النموذج” على قراءة الرسائل وتعبئة النماذج.

يمكنك زيارتنا يوم الثالثاء

 من الـ 10 صباًحا حتى 12 ظهرًا: شارع مايرتنشوف 36 )الطابق األول(

 مدينة ميدمبليك، واألربعاء من الـ 10 صباًحا حتى 12 ظهرًا، في

قاعة المدينة في فوجنوم. 

مواقع المساعدة المالية

www.jeugdfondssportencultuur.nl

تساهم Jeugdfonds Sport & Cultuur، على سبيل المثال، 

في دروس الموسيقى وتكاليف العضوية

في النادي الرياضي والمعدات الرياضية والمالبس. الشخص المسؤول عن 

االتصال: جهة االتصال: نيكوليت بيلسما،

فريق الخدمات الرياضية،  

 nbijlsma@teamsportservice.nl :البريد اإللكتروني

.0229 - 28 77 00

www.leergeldwestfriesland.nl

توفر هذه المؤسسة فرًصا لألطفال من سن 4 إلى 18 عاًما للمشاركة، على 

سبيل المثال، في الرحالت المدرسية أو دروس الموسيقى أو الرياضة. يرجى 

مالحظة ما يلي: مكنك التسجيل في ليرجيلد فقط إذا كنت قد استفدت 

للمرة األولى من لوائح البلدية.

المساعدة العملية

بنك مالبس األطفال في هورن

مالبس ولعب أطفال مجانية.

 يمكنك البحث هنا:

.www.kinderkledingbankhoorn.nl

مؤسسة أمتعة األطفال

مجموعات مجانية لألطفال.

.www.stichtingbabyspullen.nl شاهد الرابط

مؤسسة جاريج جوب

صندوق عيد ميالد مجاني لعيد الميالد في المنزل والمدرسة.

.www.stichtingjarigejob.nl شاهد الرابط

بنك المالبس لفرسان ميدمبليك الثالثة

 مالبس وأحذية وحقائب مجانية.

 أوقات العمل: اإلثنين من الساعة 9 إلى الساعة 12، وأيام األربعاء

 والجمعة من الساعة 9 إلى الساعة 11.30 صباًحا،

العنوان: الميريويج 36، ميدمبليك

بنك الغذاء فريزالند الغربي

لُحزَم المواد الغذائية المجانية.

.www.voedselbankwf.nl شاهد الرابط

 إعانات للعائالت ذات الدخل
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بصفتك أحد الوالدين، غالًبا ما تتحمل تكاليف كبيرة لطفلك. هل 

لديك دخل منخفض وصعوبة في تزويد أطفالك بما يحتاجون إليه؟ 

هناك العديد من الخيارات والترتيبات لمساعدتك مالياً. هناك أيًضا 

منظمات تقدم مساعدًة عمليًة. ال تتردد في طلبها. فوجودها له 

سبب وجيه. 

ستجد في هذه النشرة:

ترتيبات المساعدة المالية من بلدية ميدمبليك.  •

المنظمات / مقدمي الخدمات  •

التي تقدم الدعم واإلجابة على األسئلة  •

روابط لمواقع الويب حيث يمكنك طلب المساعدة المالية:  •

صندوق الشباب للرياضة والثقافة  -

مؤسسة ليرجيلد بغرب فريزالند  -

المنظمات التي تقدم المساعدة العملية.   •

دعم األطفال في

مدارس

بلدية ميدمبليك إذا كان طفلك األول في الصف السادس من المدرسة 

االبتدائية، يمكنك الحصول على المال لشراء جهاز كمبيوتر مكتبي أو 

كمبيوتر محمول أو جهاز لوحي )تحقق من الشروط مع البلدية(. يتم 

سداد ثمن طابعة واحدة لكل عائلة.

 هل يذهب طفلك من الصف الثامن في المدرسة الثانوية؟

 يمكنك طلب مبلغ 359 يورو لشراء دراجة أو لوازم مدرسية

أو مكتب.

 بالنسبة لألطفال حتى سن 18 عاًما، يتم توفير مبلغ سنوي

لدفع مساهمة الوالد و / أو الرحلة المدرسية و / أو نزهة المدرسة. 

 لألطفال في المدارس االبتدائية، المبلغ هو 123 يورو. لألطفال

في المدرسة الثانوية، المبلغ هو 180 يورو.

يمكنك أيًضا طلب مبلغ 257 يورو كحد أقصى سنويًا لإلشراف على 

الواجبات المنزلية و / أو الرسوم الدراسية اإلضافية. 

السباحة

 بالنسبة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و18 عاًما، يمكنك

 دفع الحد األقصى للمبلغ أي 616 يورو للحصول على شهادات

 .B و A السباحة من الصنف

وقت الفراغ

يمكنك الحصول على مبلغ سنوي لكي تأخذ طفلك على سبيل المثال 

إلى السينما أو حمام السباحة. لألطفال من 0 إلى 4 عاًما، يكون المبلغ 

154 يورو. لألطفال من 4 إلى 18 عاًما، يكون المبلغ 180 يورو. 

 لمزيد من المعلومات حول هذه المخططات، تفحص

 الموقع /www.medemblik.nl بشأن ترتيبات رعاية

 الطفل أو اتصل بمستشاري المساعدة الخاصة:

.wwb@medemblik.nl - 0229 - 85 60 00

الدعم في المسائل المالية

توجد العديد من المنظمات التي يمكنها دعمك في المسائل المالية. 

يمكنها إخبارك بالترتيبات المتاحة. وإعالمك عندما يحق لك الحصول 

على أي مخطط. 

 سوف يتعاملون مع أسئلتك بسرية. ال تتردد في االتصال بهم.

هم هناك لمساعدتك أكثر!

أخصائي اجتماعي في المدرسة

 يمكن لألخصائي االجتماعي بالمدرسة دعمك في التقدم

 بطلب للحصول على أحكام )مالية( عبر التواصل مع المشرف

الداخلي في مدرستك. 

مساعدة الديون في ميدمبليك

 تقدم بلدية ميدمبليك المساعدة فيما يتعلق بالديون أو

 المخاوف المتعلقة بالمال و الوضع المالي. للحصول على

 معلومات، اتصل على الرقم 00 60 85 - 0229 أو

www.medemblik.nl/zorg-werk-en-

 inkomen/hulp-bij-schulden-aanvragen.

نقطة البداية: المسائل المالية

 www.startpuntgeldzaken.nl/medemblik في

 ستجد “خطط األموال” مثل “التجول مع األطفال”. سوف تجد ستجد

أيًضا نظرة عامة على الخيارات األخرى للمساعدة المالية. 

 الترتيبات المالية
والمساعدة العملية


