
   

 
Schulstartklar   لبدء المدرسةجاھز "برنامج" 

 المدرسیةللوازم وللقرطاسیة   ةكوبونات شراء مجانی
 
 
 

امج  الدراسي الجدید.العائ�ت في بدء العام " لبدء المدرسةجاھز " عنيالذي ی  Schulstartklar یُساعد برن
 

  .عندما تبدأ المدرسة، ینبغي على العاٸ�ت شراء العدید من اللوازم والقرطاسیة المدرسیة، مثل الدفاتر وا�ق�م
 .الشراء وھذا مكلف و� تستطیع العدید من العاٸ�ت تحمل تكالیف

 .Schulstartklar �" لب�ء الم�رسج�ھ� "برنامج  وھذا ھو سبب وجود
 . PAGRO DISKONT و LIBRO العاٸ�ت على كوبونات شراء مجانیة  للتسوق في مح�تحیث تحصل 

 .المدرسیةوالقرطاسیة   لكي تستطیع العاٸ�ت شراء اللوازم
 .ھذه الكوبونات المجانیة ساریة في جمیع فروع مح�ت المتجرین المذكورین اع�ه في جمیع أنحاء النمسا

 

شراء كوبونات والمنظمات الشریكة بتوزیع  "Volkshilfe Solidarität" التض�م� للمس�ع�ة الشعبی�  تقوم منظمة
 die Europäischeوا�تحاد ا�وروبي ( )das Sozial-Ministeriumوزارة الشؤون ا�جتماعیة (. وتقوم مجانیة

Union(  .بدفع ثمن كوبونات شراء المجانیة ھذه 

 

  معل�م�ت ع�م�
ان كوبونات شراء المجانیة مخصصة لجمیع العاٸ�ت التي تتلقى مساعدة  ضمان الحد ا�دنى من مستلزمات المعیشة 

)Mindest-Sicherung( أو المساعدة ا�جتماعیة )Sozial-Hilfe( . 
 .وھاتان المساعدتان مخصصتان لدعم ولمساعدة العاٸ�ت التي لدیھا دخل مالي قلیل

 

احدة من ھذه العاٸ�ت، فسوف تستلمون رسالة في الفترة مابین منتصف شھر یولیو/تموز ومنتصف إذا كانت عاٸلتكم و
  .شھر أغسطس/آب

 .ھذه الرسالة مرسلة من قبل وزیر الشؤون ا�جتماعیة ومن الموظف المسؤول في و�یتكم الفیدرالیة الساكنین فیھا
 جاني.ومكتوب في ھذه الرسالة أنھ یمكنكم است�م كوبون شراء م

 

 یمكنكم فیھا است�م كوبون الشراء المجاني الخاص بكم. مراكزھناك عدة 
 .یورو 80ستحصلون على كوبون شراء مجاني قیمتھ  2023-2022وللعام الدراسي 

 ومن أجل است�م كوبون الشراء المجاني یجب علیكم إحضار الرسالة التي استلمتوھا وھویة شخصیة مزودة بصورة.
 .ھذه الھویة، على سبیل المثال، رخصة القیادة أو جواز السفر أو بطاقة الھویةفیمكن أن تكون 
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 ا�ست�م مفتوح، وھذا یعني اثناء الدوام. ركزیمكنكم است�م كوبون الشراء المجاني فقط إذا كان م ه:انتب�

  .2022سبتمب�/ایل�ل  23و  2022أغسط�/آب  16بی�  في الفترة ماالمجاني الشراء كوبون است�م  ینبغي علیكم
ًا. � ب ب�ن ش�اء المج�ن� ا است�م ك� لك�  ف� یمك�  ت�ة  لف  أم� بع� ھ�ه ا

 
 
 
 

 ا�ست�م.راكزم ا�ط�ع على قاٸمة باسماء جمیع منككیم  www.schulstartklar.atعلى موقع ا�نترنت التالي: 
ام. الدو  حیث تجدون ایضًا أوقات 

 
 

 جدید. ك�ب�ن ش�اء مج�ن�ل� تحصل�ن عل� في حالة فقدانكم لكوبون الشراء المجاني، فانكم سوف 
 .بشدة وحرص المجانيالشراء كوبون ولذلك یجب علیكم الحفاظ على 

 
 

 الشراء المجانیة.العاصمة فیینا تعیش اعداد كبیرة من العاٸ�ت التي تستلم كوبونات في 
 ؟ ھل تعیشون انتم في فیینا

 ففي ھذه الحالة ینبغي علیكم حجز موعد �ست�م كوبون الشراء المجاني الخاص بكم.
من  ا  بارً ت ع  wien.at-https://gutschein.volkshilfe/: على موقع ا�نترنت  ا�نوھذا ممكن ا

 

 .2022أكت�ب�/تش�ی� ا�ول   1إل�   2022أغسط�/آب  16م� كوبون الشراء المجاني  وصرف  یمكنكم استخدامو
 في جمیع أنحاء النمسا. PAGRO DISKONT و LIBRO وھو صالح للتسوق في جمیع متاجر

 � یمكنكم شراء أي شيء آخر بھ.و . �یس�ي فق� عل� الل�ازم والق�ط�سی� الم�رسی الشراء المجانيك�ب�ن  ان 
ُمك� لك� ص�فھ أ كوبون الشراء المجاني� یس�ي  ه:�انتب ًا و� ی م� بد ا  تب�رً ع  .2022أكت�ب�/تش�ی� ا�ول  2ا

 PAGRO DISKONT :/https://www.pagro.at/filialfinder ا�نترنت التالي تجدون عناویین جمیع متاجر على موقع

 LIBRO : /https://www.libro.at/filialfinderا�نترنت التالي تجدون عناویین جمیع متاجر  على موقع

 وھنا تجدون إجابات على ا�سئلة المھمة: 

 

 الحصول على كوبون الشراء المجاني

 من یحصل على كوبون الشراء المجاني ؟
 .ھا أطفال یذھبون إلى المدرسةعندالعائ�ت التي  كوبون الشراء المجاني تحصل على

ًا ھذا و ر ا تب -Sekundar( 2الصف الثاني  ةالثانوی رحلةالم وحتى )Volks-Schule( من المدرسة ا�بتدائیةیسري اع
Stufe 2( . 

 :المدارس التالیة ) Sekundar-Stufe 2( 2الصف الثاني المرحلة الثانویة ومن ضمن 
 

 )allgemeinbildende höhere Schule( الثانویة العامة •

http://www.schulstartklar.at/
https://gutschein.volkshilfe-wien.at/
https://www.pagro.at/filialfinder/
https://www.libro.at/filialfinder/
https://www.libro.at/filialfinder/
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 )berufsbildende höhere Schule( لمدرسة الثانویة المھنیةا •
 )berufsbildende mittlere Schule( المدرسة ا�عدادیة المھنیة •
 )polytechnische Schule( البولیتكنیكالصناعیة مدرسة ال •

 

-Mindestتتلقون ضمان الحد ا�دنى من مستلزمات المعیشة (إذا ما  على كوبون الشراء المجانيتحصلون 
Sicherung أو المساعدة ا�جتماعیة (Sozial-Hilfe).( 

 .قلیل وھاتان المساعدتان مخصصتان لدعم ولمساعدة العاٸ�ت التي لدیھا دخل مالي
مُح�د ل ا  .2022ی�نی�/ح�ی�ان  30لمتلق� المس�ع�ة ا�جتم�عی� ھ�  ان الت�ری� 

-Mindestأو ضمان الحد ا�دنى من مستلزمات المعیشة () (Sozial-Hilfeفإذا ما كنتم من متلقي المساعدة ا�جتماعیة 
Sicherung ًا من ما ار اعتب  .كوبون الشراء المجانيعل� � تحصل�ن ، فانكم سوف 2022ی�نی�/ح�ی�ان  30بع� ) 

 
 

� 24لك� طف� تلمی�(ة) ف� الم�رس� حت� س�  خاص شراء مجانيكوبون ستحصلون على  ً م  .ع�
 ی�رو. 80 ھو كوبون شراء مجانيكل قیمة 

 
 
 
 

  مت� وكی� ستحصل�ن عل� ال�س�ل�؟
 .ستحصلون على رسالة من وزیر الشؤون ا�جتماعیة

 است�م كوبون الشراء المجاني.مكتوب في ھذه الرسالة انھ یمكنكم 
 
 

 یقوم الموظف المسؤول في و�یتكم الفیدرالیة الساكنین فیھا بارسال الرسالة لكم بالبرید.
  .2022أغسط�/آب  16بی� منتص� ی�لی�/تم�ز  و في الفترة ما  یبع� ال�س�ل�حیث 

 
 

ً� بحل�ل ل� إن كنتم من مستحقي الحصول على كوبون الشراء المجاني، ولكنكم  ع� خط�ب تلق�ا ب أغسط�/آب  17ت
  ؟2022
ُرجى    .عن ذلك الساكنین فیھا في و�یتكم الفیدرالیة)  Sozial-Amt ( ا�ستفس�ر ف� مكت� ال�ع�ی� ا�جتم�عی�ی

 
 
 

 م� یمكنھ است�م ك�ب�ن الش�اء المج�ن� ؟
اسم شخص معین من العاٸلة  إلى  ُوجھة  یة م لة وزیر الشؤون ا�جتماع ن رسا  .ا

 .است�م كوبون الشراء المجانيفق� یمكن لھذا الشخص 
 

 

 ؟ك�ب�ن الش�اء المج�ن�عن� است�م  �معك �أخ�ھھ� ال�ث�ٸ� الت� ینبغ� علیك� م� 
 الشؤون ا�جتماعیة وزیر رس�ل�  •
 .المثال، رخصة القیادة أو جواز السفر أو بطاقة الھویة سبیلشخصیة مزودة بصورة، على ھ�ی�  •
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 .كوبون الشراء المجاني عن� است�مالمزودة بصورة  إظھ�راو اب�از الھ�ی� الشخصی�یجب علیكم 
م باست�م  ما كان مسموحًا لك ذا  لصحیح وإ إذا ما كنتم انتم الشخص ا �م التحقق  ركز ا�ست لم فقط بھذه الطریقة یمكن 

 .كوبون الشراء المجاني
 
 
 

  ؟ كوبون الشراء المجانيأی� تستلم�ن 
 .است�م كوبون الشراء المجاني في و�یتكم الفیدرالیة الساكنین فیھاراكزمن متوجد العدید 

 ا�ست�م.راكزم ا�ط�ع على قاٸمة باسماء جمیع منككیم  www.schulstartklar.atا�نترنت التالي:  على موقع
 
 
 

  ؟ المجانيكوبون الشراء است�م  �مت� یمكنك
إذا كان  2022سبتمب�/ایل�ل  23و  2022أغسط�/آب  16یمكنك� است�م ك�ب�ن الش�اء المج�ن� ف� الفت�ة م� بی� 

 ا�ست�م مفتوح، وھذا یعني اثناء الدوام. ركزم
ًا. � ب ب�ن ش�اء المج�ن� ا است�م ك� لك�  ف� یمك�  ت�ة  لف  أم� بع� ھ�ه ا

 
 

 من العاٸ�ت التي تستلم كوبوناتھا للشراء المجاني. في العاصمة فیینا تعیش اعداد كبیرة
 ؟ ھل تعیشون انتم في فیینا 

 ففي ھذه الحالة ینبغي علیكم حجز موعد �ست�م كوبون الشراء المجاني الخاص بكم.
من  ا  بارً ت ع  wien.at-https://gutschein.volkshilfe/: على موقع ا�نترنت  ا�نوھذا ممكن ا

 
 

  ؟كوبون الشراء المجاني ھ� یمكنك� بی� 
 .مخصص فقط للشخص الذي استلم الرسالة من وزیر الشؤون ا�جتماعیة كوبون الشراء المجانيان . �

 
 

 .منكمكوبون الشراء المجاني سرق  قد أو ان شخصكوبون الشراء المجاني في حالة فقدان 
  ج�ی�؟ كوبون شراء مجانيھ� ستحصل�ن عل� 

 ، فانكم سوف لن تحصلون على كوبون شراء مجاني جدید.. �
 .بشدة وحرص المجانيالشراء  الحف�ظ عل� ك�ب�نولذلك یجب علیكم 

 
 

 ك�ب�ن الش�اء المج�ن� وص�ف  استخ�ام
 
 
 

 ك�ب�ن الش�اء المج�ن�؟ وص�ف  یمكنك� استخ�امای� 
 ، PAGRO DISKONTو LIBRO كوبون الشراء المجاني في جمیع متاجر وصرف  یمكنكم استخدام

 ولیس في المح�ت ا�خرى.

http://www.schulstartklar.at/
https://gutschein.volkshilfe-wien.at/
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 ان كوبون الشراء المجاني یسري في جمیع أنحاء النمسا. 
 .ینبغي علیكم التسوق في و�یتكم الفیدرالیة الساكنین فیھا فقط� و 
 
 

 https://www.pagro.at/filialfinder/: ا�نترنت التالي على موقع PAGRO DISKONT وتجدون عناویین جمیع متاجر
 https://www.libro.at/filialfinder/ا�نترنت التالي:   على موقع LIBROوكذلك تجدون عناویین جمیع متاجر 

 
 

  ؟ صرف كوبون الشراء المجاني �ت� یمكنكم

 . 2022اكت�ب�/تش�ی� ا�ول  1و  2022أغسط�/آب  22بی� كوبون الشراء المجاني في الفترة ما ص�ف یمكنكم 
م� كوبون الشراء المجاني  � یس�ي ه:�انتب ا  تب�رً ع ًا. 2022أكت�ب�/تش�ی� ا�ول  2ا أبد لكم صرفھ  مكن  یُ  و� 

 

  بك�ب�ن الش�اء المج�ن� ؟ م� ال�ي یمكنك� ش�اؤه
 اللوازم والقرطاسیة المدرسیة.فق� ش�اء  یمكنكم

 :تشمل المواد وا�شیاء التالیة، فعلى سبیل المثال و
 

 Sachen zum Basteln, Malen und Zeichnen    تخطیطلحرف الیدویة والرسم والالمواد واللوازم المستخدمة في أعمال ا •
            Schreib-Sachen, zum Beispiel Stifte und Radiergummi ، مثل ا�ق�م والممحاةاللوازم والقرطاسیة  الموادو •
                                                                                                                       Hefte und Blöcke كتل الكتابةدفاتر وال •
                                                                                                              Sticker und Etiketten اقاتبطالملصقات وال •
                                                       Ordner, Mappen und Hüllen الكارتونیة والورقیة واكیاس الحفظ الشفافة المجلدات •
                                                                                                                          Taschenrechner جیبیة حاسبة جھاز •
                                                                                                      Taschen und Rucksäcke الحقاٸب وحقاٸب الظھر •
                                                                   Brot-Boxen und Trink-Flaschen الشرب قنانيو وجبات الغذاٸیةال حاویات •
                                            Lern-Hilfen, zum Beispiel Lern-Spiele یةمیالمثال ألعاب تعل الوساٸل التعلیمیة، على سبیل •
                                                                             Lern-Bücher und Sprach-Bücher والكتب اللغویة الدراسیة الكتب •
                                                                               Drucker und Drucker-Patronen اتبعلطااالطابعات وخراطیش  •
                                                                                                                           Kopier-Papier النسخالطباعة و ورق •
 USB                                                                                                           USB-Sticks ف�ش/لتخزین البیانات أقراص •

 und andere Dinge für den Computer                                                                               أخرى للكمبیوتر موادو
                                                                                       zum Beispiel eine Tastaturالمفاتیح على سبیل المثال لوحة

 

 
 

 ھذا. بكوبون الشراء المجاني مواد أو لوازم اخرىو� یمكنك� ش�اء 
 :ا�شی�ء الت�لی�لشراء  كوبون الشراء المجاني على سبیل المثالاستخدام  كم� و�یمكنك�

 
 Computer-Spiele und Spiele-Konsolen                                       الكونسول مشغل ألعاب الفیدیو أولعاب الكمبیوتر ا •
 Spiel-Sachen                                                                                                                               لعبمواد ال •
 Bücher                                                                                                                                                كتب •
 Handys, Tablets und Laptops                                      وأجھزة الكمبیوتر المحمولة وا�جھزة اللوحیةاالھواتف المحمولة  •

https://www.pagro.at/filialfinder/
https://www.libro.at/filialfinder/
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 Büro-Geräte und Büro-Material ،                                                                          المعدات المكتبیة واللوازم المكتبیة •
 zum Beispiel Büro-Sessel                                                                                                 مثل كراسي المكتب

 Haushalts-Artikel                                                                                                                          ا�دوات المنزلیة ، •
                                     zum Beispiel Taschentücher oder Küchen-Geräte المطبخ جھزةأو أالورقیة مثل المنادیل 

 ,Brief-Umschläge, Pakete und andere Dinge                                      وا�شیاء ا�خرى وضروف الرساٸلطرود  •
                                                  mit denen Sie etwas verschicken können استخدامھا �رسال شيء ما مالتي یمكنك

 Dekoration                                                                                                                                   دیكورات التجمیل •
    Verpackungen für Geschenke, zum Beispiel Geschenk-Papier الھدایا، على سبیل المثال ورق التغلیف مغلفات •
 Geschenk-Karten                                                                                                                              بطاقات الھدایا •
 ,Artikel, die es nur in bestimmten Jahreszeiten gibt                  ةالتي � تتوفر إ� في مواسم معین مواد واللوازمال •

 zum Beispiel Oster-Artikel oder Weihnachts-Artikel                                        د المی�داعیامثل عید الفصح أو 
 Musik und Filme                                                                                                                        الموسیقى وا�ف�م •

 

 
 

 ؟كوبون شراء مجانيكم ھي قیمة كل 
 یورو. 80

 
 
 

 ؟لعدة دفعات مجانيالشراء الكوبون ب مك�نك� التس�قب�ھ� 
 بالكامل وفي مرة واحدة. مجانيالشراء الكوبون � ینبغي علیكم استخدام أو صرف  حیث نع�.

 یورو بالكامل. 80 حتى صرف مبلغبالقدر وبعدد المرات كما ترغبون،  مجانيالشراء الكوبون بیمكنكم الدفع 
 
 
 

  .في جمیع أنحاء النمسا PAGRO DISKONT و LIBRO كوبون الشراء المجاني ساري في جمیع فروع متاجران 
 .عدیدة استخدام كوبون الشراء المجاني الواحد في فروع مختلفة مكما ویمكنك

 

 .2022أكت�ب�/تش�ی� ا�ول  1س�ري حت�  المجانيالشراء ك�ب�ن  ان ه:�انتب
ك�  ُم بدًا� ی أ م�  الشراء المجانياستخ�ام أو ص�ف ك�ب�ن  لكم  ا  تب�رً ع  .2022أكت�ب�/تش�ی� ا�ول  2ا

 
 

 ف� ع�ل� ع�م ص�ف قیم� ك�ب�ن الش�اء المج�ن� ب�لك�م�.
ًا؟  � ق ل� المتبق� ن   ھ� ستحصل�ن عل� المب

 الل�ازم والق�ط�سی� الم�رسی� فق�.ش�اء  الشراء المجانيكوبون ب یمك� لك��نھ  .�
في كوبون الشراء المجاني بالكاملربما � تصرفون قیمة  ا  قي �زال موجودً تب لغ م وان مب  .كوبون الشراء المجاني، 

ا� تحصلون على إ� انكم سوف  ً � المتبق� نق  .ھ�ا المبل� 
 
 
 

 .یورو 80أي اكثر من  المجانيقیمة كوبون الشراء ف� ح�ل� ش�اٸك� أكث� م� 
ًا؟ھل بامكانكم  نقد اقي بنفسكم  لب   دفع ا

 .نع�
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 ؟كوبون الشراء المجانيھ� ینبغ� علیك� یج� علیك� إظھ�ر او اب�از الھ�ی� الشخصی� عن� التس�ق ب

 الخاص بكم معكم عند التسوق. كوبون الشراء المجاني.  كل ما تحتاجونھ ھو اخذ �
ًا بانكم تدفعونیرجى اب�غ المحاسبة   . Schulstartklarلبدء المدرسة جاھزالخاص بـ  كوبون الشراء المجانيب فور

 

  ؟PAGRO DISKONT و LIBRO عب� ا�نت�ن� عل� م�قع�  كوبون الشراء المجانيھ� یمكنك� ال�ف�  ب
 .فق� ف� المتج�الشراء المجاني  كوبونص�ف یمكنكم   .�

 
 
 

 .المجانيبكوبون الشراء  لق� تس�قت�
  ھ� یمكنك� استب�ال أو إرج�ع المشت�ی�ت؟

�. 
 

  .ولكن � یزال لدیكم حق التمتع في الضمان
من  PAGRO DISKONT أو LIBRO وھذا یعني : ان متجري  ا  ات وخلوھ ل المُشتری یر ضمان عم ف و مسؤو�ن عن ت

 العیوب وا�خطاء.
 عیب،  فیمكنكم إعادتھا. شتریاتفإذا كان في احدى الم 
 
 
 
 

 معل�م�ت أخ�ى
 
 
  خط�ب.  يأفق�ت� رس�ل� وزی� الش�ون ا�جتم�عی� أو انك� ل� تتلق�ا  ذاإ 

بھ؟ لقی�م  ُمك� لك� ا ال�ي ی   م� 
الرعایة ا�جتماعیة ( تفسار في مكتب  ُرجى ا�س  في و�یتكم الفیدرالیة الساكنین فیھا. )Sozial-Amtی

 

 بن� ا�تص�ل
تقدیم  "Volkshilfe Solidarität" التض�م� للمس�ع�ة الشعبی�  منظمةیسرنا نحن في  ھل عندكم أي أسئلة أخرى؟

 المساعدة والعون لكم.
 

 0800 4000 33على رقم الھاتف:  اتصل�ا بن�
  :یمكنكم ا�تصال بنا في ھذه ا�وقاتحیث . ، فالمكالمات مجانیة.ا�تصال � یكلف شیئا 

ً� وحت� الس�ع�  9:00م� ی�م ا�ثنی� إل� ی�م  الخمی� م� الس�ع�  �ح ا 16:30صب ً �  عص
�ح�ً وحت� الس�ع�  9:00الجمع� م� الس�ع�  ی�م ا 12:00صب ً �  ظھ

 

 atschulstart@volkshilfe.أو اكتبوا لنا رسالة  إلكترونیة على العنوان التالي:  

mailto:schulstart@volkshilfe.at

