
 

 

 المدارس الثانوية -المشاركة في وجبة الغداء 

 عزيزتي الطالبة، عزيزي الطالب، اآلباء األعزاء،

 .جميع الطالب مدعوون لحضور وجبة الغداء في مقصف المدرسة

 كم تكلف الوجبة؟

 .وستقوم بتحويل التكاليف إلى حساب مصرفي خاص بمشغل المقصف مقدًما كل شهر.السعر في المدرسةيمكنك معرفة 

 كيف يتم دفع ثمن وجبة الغداء؟

ولكن ربما يكون ثمنها أعلى . كما يمكن دفع ثمن الوجبة نقدًا أيًضا. يمكنك الدفع باستخدام البطاقة. ال يجب أن يكون لديك أموال نقدية
 .عندئذ

 تحصل على البطاقة؟من أين 

. في المدرسة أيًضا “OldenburgCard„من المدرسة في أول يوم دراسي، كما ستستلم  “MIAjunior-Ticket„ستحصل على 
 Amt für Teilhabeمن  “OldenburgCard„، فستحصل على (BuT)إذا تلقيت خدمات من حزمة التعليم والمشاركة : استثناء

und Soziales  أوJobcenter. 

 :شحن البطاقة! هام

سوف تتلقى رسالة تحتوي على . عندها فقط يمكنك تناول الطعام في المقصف باستخدام البطاقة. يجب عليك إيداع رصيد على الفور
 .معلومات حول كيفية القيام بهذ األمر

 .من المهم أن يكون هناك دائًما ما يكفي من المال في البطاقة عند المشاركة في وجبة الغداء

 لو نسيت البطاقة في المنزل؟ وماذا لو لم يتم شحن البطاقة؟ماذا 

 .ولكن ربما يكون ثمنها أعلى عندئذ. يمكن عندئذ دفع ثمن وجبة الغداء نقدًا فقط

 (BuT" )حزمة التعليم والمشاركة"تخفيض من خالل 

وألجل ذلك، .  مقابل وجبة الغداء شيءأي يتعين عليك دفع  فال، (BuT)إذا كنت تحصل على خدمات من حزمة التعليم والمشاركة 
 .معك إلى المقصف “(OldenburgCard„ أو “MIAjunior-Ticket)„يجب عليك دائًما إحضار بطاقتك 

 :المشروبات والوجبات الخفيفة في المقصف

ا الدفع باستخدام البطاقة في ويمكنك أيضً . يمكنك دفع ثمنها نقدًا. خالل فترات الراحة، يمكنك أيًضا شراء المشروبات والوجبات الخفيفة
 .العديد من المدارس

 "MensaMax: "الخدمة عبر اإلنترنت

يمكنك أيًضا طلب وجبة الغداء مسبقًا، واالطالع على رصيدك “. MensaMax„في مدينة أولدنبورغ، يتم استخدام برنامج اإلنترنت 
سوف تتلقى رسالة تحتوي على . جهاز كمبيوتر متصل باإلنترنتعليك تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم الخاص بك على . هناك

 . بيانات الوصول من المدرسة

 هل لديك أي أسئلة؟

 .Telefon  :4444-235 0441  .لمدينة أولدنبورغ “ServiceCenter„اتصل بـ 

Arabisch 


