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Schulstartklar! !آم�ده ب�ای ش�وع م�رسھ   

�رت ھ�یھ (گ�ت ش�ی�) ب�ای ل�ازم درس و م�رسھک  

کند.برای شروع سال درسی جدید بھ خانواده ھا کمک می                    پ�وژه آم�ده ب�ای ش�وع م�رسھ!  

 خانواده ھا مجبورند برای شروع مدرسھ چیزھای زیادی مثل دفتر و مداد بخرند. 

 این لوازم گران ھستند و خیلی از خانواده ھا توانایی خرید انھا را ندارند. 

را درست کرده اند.                 برای ھمین است کھ پروژه آماده برای شروع مدرسھ  

می گیرند.  Pagro Diskontو پاگرو دیسکانت  Libroاین) برای مغازه ھای لیبرو خانواده ھا کارت ھدیھ (گوت ش
 با این کارتھا می توانند لوازم درس و مدرسھ را بخرند.

 این کارتھای ھدیھ (گوت شاینھا) در تمام شعبھ ھای این فروشگاه ھا در تمام اتریش معتبر ھستند.

) و سازمانھای ھمکار آن این کارتھای ھدیھ (گوت Solidarität Volkshilfeسازمان "فولکس ھیلفھ سولیداریتت" (
 شاین) را پخش می کنند

 وزارت امور اجتماعی (سوسیال) و اتحادیھ اروپا خرج این کارتھای ھدیھ (گوت شاینھا ) را می دھند.

 اط�ع�ت کلی

) می گیرند ial HilfeSoz) و یا کمک سوسیال (Mindest Sicherungھمھ خانواده ھایی کھ میندست زیکرونگ (
 شامل این کمک می شوند. 

 این حمایت ھا برای خانواده ھایی ھستند کھ پول کمی دارند.

اگر خانواده شما جزو این گروه از خانواده ھا ھستند؛ برای شما ھم در زمان بین نیمھ ماه یولی و نیمھ ماه آگوست نامھ 
 ای می آید.

و کسی کھ در استان شما مسئول اینکار است می فرستد. در این نامھ   این نامھ را وزیر امور اجتماعی(سوسیال)
 نوشتھ شده کھ شما می توانید کارت ھدیھ (گوت شاین) بگیرید.

 مراکز مختلفی ھستند کھ شما می توانید در آنجا کارت ھدیھ (گوت شاین) خودتان را بگیرید.
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یورو می گیرید. 80ھ ارزش شما کارت ھدیھ ای (گوت شاینی) ب 2022-2023برای سال درسی   

وقتی کھ برای دریافت کارت ھدیھ مراجعھ می کنید باید نامھ ای کھ برایتان آمده و یک کارت شناسایی عکس 
 دارھمراه بیاورید.

برای کارت شناسایی می توانید گواھینامھ رانندگی ؛ پاسپورت و یا کارت شناسایی شخصی (پرسنال آوس وایز) خود 
 را بیاورید

شما فقط در روزھا و ساعت ھایی کھ مرکز دریافت کارت ھدیھ (گوت شاین) باز است می توانید کارت ھدیھ  توجھ:
(گوت شاین ) برای گرفتن کارت ھدیھ (گوت شاین) خود بھ آنجا بروید. شما باید کارت ھدیھ (گوت شاین ) خود را 

خ دیگر کارت ھدیھ (گوت شاین ) بھ شما داده بگیرید. بعد از این تاری 2022سپتامبر  23اگوست تا  22بین تاریخ 
 نمی شود!

 در صفحھ اینترنتی (وبسایت) 

www.schulstartklar.at  

ھمین صفحھ اینترنتی ھم نوشتھ شده است کھ این درلیست مراکز دریافت کارت ھدیھ (گوت شاین) نوشتھ شده است.   
  ساعتھایی باز ھستند.مراکز چھ 

. پس بھ شم� نمی دھن� ک�رت ھ�یھ (گ�ت ش�ی�) دیگ�ی بھ ج�ی اناگر شما کارت ھدیھ (گوت شاین) خود را گم کنید 
 از کارت ھدیھ تان (گوت شاین تان) خوب نگھداری کنید!

 در شھر وین تعداد کسانی کھ این کارت ھدیھ (گوت شاین ) را می گیرند خیلی زیاد است. 

شما در وین زندگی می کنید؟آیا   

اگر شما در وین زندگی می کنید باید برای دریافت کارت ھدیھ (گوت شاین ) خود وقت قبلی بگیرید. برای گرفتن 
 وقت قبلی وارد این صفحھ اینترنتی بشوید و وقت بگیرید:

https://gutschein.volkshilfe-wien.at/ 

خرید کنید. 2022اکتبر  1تا  2022اگوست  16با این کارت ھدیھ (گوت شاین) را می توانید از تاریخ   

این کارت ھدیھ (گوت شاین) در تمام فروشگاه ھای لیبرو و پاگرو دیسکانت در تمام اتریش معتبر و قابل استفاده 
 ھستند.

زم درسی و مدرسھ است. با آن نمی توانید چیزھای دیگری بخرید.این کارت ھدیھ (گوت شاین) فقط برای خرید لوا  

http://www.schulstartklar.at/
https://gutschein.volkshilfe-wien.at/
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این کارت ھدیھ (گوت شاین) دیگر قابل استفاده و معتبر نیست و دیگر نمی توانید با  2022اکتبر  2: از تاریخ ت�جھ
 آن خرید کنید.

را پیدا کنید:پ�گ�و دیسک�ن�  در این آدرس اینترنتی می توانید تمام فروشگاه ھای  

https://www.pagro.at/filialfinder/  

را پیدا کنید: لیب�ودر این آدرس می توانید تمام فروشگاه ھای   

 https://www.libro.at/filialfinder/ 

 جواب سوال ھای مھم اینجاست:

 گ�فت� ک�رت ھ�یھ (گ�ت ش�ی� ) 

 چھ کسی ک�رت ھ�یھ (گ�ت ش�ی�) می گی�د؟

کارت ھدیھ (گوت شاین ) را خانواده ھایی می گیرند کھ او�د شان بھ مدرسھ می روند. این شامل دانش آموزان 
) می شود.2اشتوفھ سکوندر مدرسھ ابتدایی تا  دانش آموزان سالھای نھم تا سیزدھم (  

) این مدرسھ ھا ھستند:2نھم تا سیزدھم( سکوندر اشتوفھ مدارس سالھای   

)Allgemeinbildende höhere Schuleدبیرستانھای آموزش جامع(الگماین بیلدنده ھوھره شولھ   

)Berufsbildende höhere Schuleمدارس عالی آموزش حرفھ ای (بروفزبیلدنده ھوھره شولھ   

) Berufsbildende mittlere Schuleمیتلره شولھ مدارس متوسطھ آموزش حرفھ ای(بروفز بیلدنده   

)Polytechnische Schuleمدارس پلی تکنیک (پولی تکنیشھ شولھ   

کارت ھدیھ (گوت شاین) بھ کسانی داده میشود کھ کمک سوسیال یا میندست زیکرونگ می گیرند. این ھا حمایت 
 ھایی ھستند کھ بھ خانواده ھای کم درآمد داده می شود. 

است.  2022یونی  30مرز و مبنای محاسبھ آن روز   

ک�رت ھ�یھ (گ�ت برای اولین بار کمک سوسیال یا میندست زیکرونگ بگیرد  2022یونی  30ھر کس کھ بعد از 
  ش�ی� ) بھ او نمی دھن�.

https://www.pagro.at/filialfinder/
https://www.libro.at/filialfinder/
https://www.libro.at/filialfinder/


 

 

 4 von 10 

سالگی یک کارت ھدیھ (گوت شاین) جداگانھ می گیرید.  24شما برای ھر فرزند مدرسھ برو تا سن   

یورو ارزش دارد. 80ھدیھ (گوت شاین)  ھر کارت  

 

 ن�مھ کی و چط�ر بھ دس� شم� می�س�؟

 شما نامھ ای از وزیر سوسیال دریافت می کنید. 

 در این نامھ نوشتھ شده کھ شما می توانید کارت ھدیھ (گوت شاین) بگیرید. 

 کسی کھ در استان شما مسئول این کار است نامھ را با پست برای شما میفرستد.

برای شما میفرستند. 2022اگوست  16ن نامھ را بین نیمھ ماه یونی تا ای  

نامھ ای برای شما نیامده  2022اگوست  17اگر شما شرایط گرفتن کارت ھدیھ (گوت شاین) را داشتید ولی تا تاریخ 
 باشد؛ چھ باید بکنید؟ 

 از اداره سوسیال استان خود سوال کنید. 

ت ھ�یھ (گ�ت ش�ی�) م�اجعھ کن�؟چھ کسی می ت�ان� ب�ای گ�فت� ک�ر  

 نامھ وزیر سوسیال بھ نام یک نفر است. فقط آن یک نفرمی تواند کارت ھدیھ (گوت شاین ) را بگیرد. 

 

 ب�ای گ�فت� ک�رت ھ�یھ (گ�ت ش�ی�) چھ م�ارکی را ب�ی� ب� خ�د داشتھ ب�شی�؟

 - نامھ وزیر سوسیال

ی ؛ پاسپورت و یا کارت شناسایی شخصی (پرسنال آوس وایز)کارت شناسایی عکس دار؛ مث� گواھینامھ رانندگ -  

برای دریافت کارت ھدیھ (گوت شاین) باید کارت شناسایی خود را نشان بدھید. مرکز تحویل کارت ھدیھ (پوت شاین 
 ) بھ این ترتیب می تواند کنترل کند کھ شما ھمان کسی ھستید کھ کارت ھدیھ (گوت شاین ) را می تواند بگیرد.

رت ھ�یھ (گ�ت ش�ی�) را کج� تح�ی� می گی�ی�؟ک�  

 در ھر استانی مراکز زیادی برای تحویل کارت ھدیھ (گوت شاین) موجود است
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 در این صفحھ اینترنتی (وبسایت)

www. Schulstartklar.at 

 شما لیست مراکز تحویل کارت ھدیھ (گوت شاین) را می بینید

تح�ی� بگی�ی�؟کی می ت�انی� ک�رت ھ�یھ ( گ�ت ش�ی�) را   

در ساعاتی کھ مرکز تحویل باز است؛ کارت ھدیھ (گوت  2022سپتامبر  23اگوست تا  16شما می توانید ازتاریخ 
 شاین ) خود را دریافت کنید

سپتامبر دیگر نمی توانید این کارت ھدیھ (گوت شاین) را بگیرید! 23بعد از تاریخ   

 

 در وین افراد زیادی این کارت ھدیھ (گوت شاین) را می گیرند. 

 آیا شما در وین زندگی می کنید؟

 پس وقت قبلی بگیرید و با وقت قبلی برای دریافت کارت ھدیھ (گوت شاین) مراجعھ کنید

 از حا� می توانید وارد این صفحھ اینترنتی (وبسایت ) بشوید و  وقت بگیرید

https://gutschein.volkshilfe-wien.at/ 

 

 آی� شم� اج�زه ف�وش ک�رت ھ�یھ (گ�ت ش�ی�) را داری�؟

 نخیر. کارت ھدیھ (گوت شاین) فقط مال کسی است کھ نامھ وزیر سوسیال بھ نام او نوشتھ شده است.

 

و ی� کسی آن را دزدی�ه اس�. آی� بھ شم� بھ ج�ی آن ک�رت ھ�یھ  شم� ک�رت ھ�یھ (گ�ت ش�ی�) خ�د را گ� ک�ده ای�
 (گ�ت ش�ی�) ج�ی�ی داده میش�د؟

پس از کارت ھدیھ (گوت شاین) خود خوب مراقبت کنید!. ک�رت ھ�یھ (گ�ت ش�ی�) ج�ی�ی وج�د ن�ارد. نخیر  

 

https://gutschein.volkshilfe-wien.at/


 

 

 6 von 10 

 خ�ج ک�دن ک�رت ھ�یھ (گ�ت ش�ی�)

کنی�؟می ت�انی� ک�رت ھ�یھ (گ�ت ش�ی�) را خ�ج  کج�  

شما می توانید در تمام فروشگاه ھای لیبرو و پاگرو دیسکانت این کارت ھدیھ (گوت شاین) را خرج کنید. ولی در ھیچ 
 مغازه دیگری نمی توانید انرا خرج کنید.

 این کارت ھدیھ (گوت شاین) در تمام اتریش معتبر است

حتما در استان خود خرید کنید. �زم نیس� شما  

ترنتی ادرس تمام فروشگاه ھای پاگرو دیسکانت را پیدا می کنید:در این صفحھ این  

 https://www.pagro.at/filialfinder/ 

 در این صفحھ ادرس تمام فروشگاه ھای لیبرو را پیدا می کنید:

https://www.libro.at/filialfinder/ 

 

 از کی می ت�انی� ب� ک�رت ھ�یھ (گ�ت ش�ی�) خ�ی� کنی� ؟

با کارت ھدیھ (گوت شاین) خرید کنید 2022اکتبر  1تا  2022اگوست  16شما می توانید از تاریخ   

ن خرید کنید!کارت ھدیھ (گوت شاین) باطل می شود و دیگر نمی توانید با آ 2022اکتبر  2: از تاریخ ت�جھ  

 

 ب� ک�رت ھ�یھ (گ�ت ش�ی�) چھ چی�ھ�یی می ت�انی� بخ�ی�؟

لوازم درس و مدرسھ می توانید بخرید.  فق�  

 مث� : 

وسایل �زم برای کاردستی؛ نقاشی و رنگ کردن   -  

لوازم نوشتن مث� مداد و پاک کن  -  

https://www.pagro.at/filialfinder/
https://www.pagro.at/filialfinder/
https://www.libro.at/filialfinder/
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دفتر و دفتر ھای سیمی -  

استیکر و برچسب  -  

پوشھ ؛ ک�سور و پوشھ نایلونی  -  

ماشین حساب  -  

کیف و کولھ پشتی  -  

 ـ ظرف غذا و بطری آب 

لوازم کمک بھ یادگیری  مثل بازی ھای آموزشی -  

کتابھای آموزشی و کتابھای یادگیری زبان -  

ھای رنگ آن پاترون دستگاه چاپگر و  -  

و چاپگرکپی کاغذ برای دستگاه  -  

لشر) و یا سایر لوازم کامپیوتر برای مثال کیبورد حافظھ یو اس بی (ف -  

 

با این کارت ھدیھ (گوت شاین) بخرید.  نمی ت�انی�چیز دیگری   

با این کارت ھدیھ ( گوت شاین) بخرید:نمی ت�انی� چند مثال از چیزھایی کھ   

بازی ھای کامپیوتری و کنسولھای کامپیوتری -  

  - وسایل بازی

  - کتاب

ت ؛ لپ تاپتلفن موبایل؛ تبل  -   

 - لوازم اداری و دستگا ھھای اداری مثل صندلی اداری

  - لوازم خانھ مث�  دستمال کاغذی یا وسایل آشپزخانھ 
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 پاکت؛ بستھ و چیزھای دیگری کھ برای بستھ بندی  پستی وسایل استفاده می شوند

لوازم دکوریـ   

 ـ لوازم بستھ بندی کادو مثل کاغذ کادویی

  ـ کارتھای تبریک

ـ لوازمی کھ فقط در زمان ھای خاصی از سال فروختھ می شوند مثل وسایل مخصوص عید پاک (اوسترن ) یا 
 مخصوص کریسمس (وایناختن)

 ـ موزیک و فیلم 

 ارزش ک�رت ھ�یھ (گ�ت ش�ی� ) چق�ر اس�؟

یورو 80  

 

 آی� می ت�انی� چن� دفعھ ب� ک�رت ھ�یھ (گ�ت ش�ی�) خ�ی� کنی�؟

یورو را یک دفعھ خرج کنید. 80تمام  نیس�بلھ. �زم   

یورو خرج شود 80شما می توانید ھر چند دفعھ خواستید خرید کنید تا تمام   

این کارت ھدیھ (گوت شاین) در تمام فروشگاه ھای لیبرو و پاگرو دیسکانت در تمام اتریش معتبر است. شما می 
مختلف خرج کنید.توانید این کارت ھدیھ ( گوت شاین ) را در تمام شعبھ ھای   

معتبر است .  2022توجھ: کارت ھدیھ (گوت شاین) فقط تا اول اکتبر   

دیگر نمی توانید با آن خرید کنید 2022اکتبر  2از   

 

  شم� ھمھ ک�رت ھ�یھ (گ�ت ش�ی�) را خ�ج نک�دی�.

ی� می ت�انی� ب�قی ارزش آن�ا بھ شک� پ�ل نق� بگی�ی�؟ آ  
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ن) فقط می توانید لوازم درسی و مدرسھ بخرید. اگر ھمھ کارت ھدیھ (گوت شاین ) نخیر. با این کارت ھدیھ (گوت شای
 را خرج نکرده باشید و ھنوز مقداری از ارزش آن باقی مانده باشد

بقیھ ارزش آن را نقدی بگیریدنمی ت�انی�   

 

 اگ� بیشت� از ارزش ک�رت ھ�یھ (گ�ت ش�ی�) خ�ی� کنی�

� کنی�؟ می ت�انی� خ�دت�ن بقیھ پ�ل را پ�داخ  

 بلھ

 

 آی� ب�ی� در م�قعی کھ ب� ک�رت ھ�یھ (گ�ت ش�ی�) خ�ی� می کنی� ک�رت شن�س�یی خ�د را نش�ن ب�ھی�؟

 نخیر. فقط کارت ھدیھ (گوت شاین) برای خرید کردن کافی است 

ی لطفا موقع پرداخت در صندوق بگویید کھ شما با کارت ھدیھ (گوت شاین)" آماده برای شروع مدرسھ" پرداخت م
 کنید

 

می ت�انی� ب� ک�رت ھ�یھ (گ�ت ش�ی�) بط�ر آن�ی� از لیب�و و پ�گ�و دیسک�ن� خ�ی� کنی�؟ آی�  

 نخیر. این کارت ھدیھ (گوت شاین) را فقط می توانید در فروشگاه ھا خرج کنید

 

 وقتی ب� ک�رت ھ�یھ (گ�ت ش�ی�) خ�ی� ک�ده ای�؛

آی� می ت�انی� آن جن� ھ� را پ� ب�ھی� ی� ع�ض کنی�؟   

 نخیر. 

 ولی  فروشگاه باید جنس سالم و بدون اشکال بھ شما بدھد.



 

 

 10 von 10 

یعنی لیبرو و یا پاگرو دیسکانت مسئول آن ھستند کھ جنسی کھ شما خریده اید درست کار کند و اشکال یا خرابی 
 نداشتھ باشد. 

 اگر جنسی خراب باشد می توانید آنرا پس بدھید. 

 

اط�ع�تس�ی�   

 شم� ن�مھ وزی� س�سی�ل را گ� ک�ده ای� و ی� ن�مھ ای ب�ای شم� نی�م�ه اس�. چھ ک�ری می ت�انی� بکنی�؟

 از اداره سوسیال استان خودتان سوال کنید

 

 تم�س ب� م�:

با کمال میل بھ شما  Volkshilfe Solidaritätھ"     سوال ھای دیگری دارید؟ سازمان "سولیداریتت فولکزھیلف
 کمک می کند. 

0800 4000 33با این شماره تلفن تماس بگیرید:   

 این تماس برای شما رایگان است. شما می توانید در این زمان ھا با این شماره تماس بکیرید:

  16:30تا ساعت  9:00روزھای دوشنبھ تا پنج شنبھ از ساعت 

12:00تا ساعت  9:00از ساعت   روزھای جمعھ  

 یا ایمیلی بھ این آدرس بنویسید:

 schulstart@volkshilfe.at 
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