Ödeme

Talep

Hangi yardımlar doğrudan hizmet sunucularına
ödenmektedir?

Başvuru evrakları nasıl alınmaktadır?
Alman Sosyal Güvenlik Yasası (SGB) II
(İşsizlik Parası II) gereği yardım alma hakkı
bulunanlar:

• Öğle yemeği
• Okul derslerinde yardım
• Bir veya birden fazla gün süren ana okulu-, okul
gezileri / Sınıf gezileri

• Sosyal ve kültürel katılım
Hizmet kurumları desteği kabul etmeleri ve hizmet
sunucularının kullanıldığına dair belgelerin sunulmuş
olması koşuluyla, bu dört hizmet türünde ücretler
doğrudan hizmet sunucularına (örneğin spor kulübü,
müzik okulu, okul, ana okulu, destek kurumu) havale
edilmektedir.
Onaylanmış tutarın ödenmesiyle yardım yapılmış
sayılır.

Hangi yardımlar ebeveynlere ödenmektedir?
Okul ihtiyaçları
Okul ihtiyaçları için sağlanan teşvik parası doğrudan
velilere havale edilmektedir. Bu yardım SGB II- ve
SGB XII gereği yardım almaya hak kazananlara
otomatik olarak sağlanmaktadır. Yalnızca çocuk
zammının veya barınma yardımının alınması
durumunda okul ihtiyaçları için ayrıca başvuruda
bulunmak gerekmektedir.
Öğrenci desteği
Bir onay bulunması durumunda öğrenci
ulaşım giderleri , uygun gider makbuzlarının sunulması
şartıyla doğrudan ebeveynlere veya velilere havale
edilmektedir.
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Düşük gelirli, fakat sürekli yardım almayan kişiler, meslek
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Alman Sosyal Güvenlik Yasası (SGB) XI
(Sosyal yardım) gereği yardım almaya hak
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Eğitim ve katılım paketi
Birlikte yapmayı
mümkün kılmak
Gießen İlçe merkezi böyle yapıyor

Muhatap kişi

Hedef grup

Yardımlar

Sevgili ebeveynler

Eğitim- ve katılım paketi kime yardımcı olmaktadır?

Hangi yardımlar finanse edilmektedir?

Tüm çocuk ve gençlere iyi gelişim fırsatlarının verilmesini
desteklemek arzusundayız. Bu nedenle eğitim ve katılım
paketine dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Ebeveynlerinin aşağıda açıklanan sosyal yardımlardan
birini alması şartıyla çocukların ve gençlerin eğitim- ve
katılım yardımlarını alma hakkı bulunmaktadır:

• Kişisel okul ihtiyaçları için (örneğin kalemler, dolma

2011 yılından beri düşük gelirli ailelerin çocuk ve gençlerinin eğitimi ve katılımı için yeni tür yardımlar belediye
yardımları olarak devreye sokulmuştur.
Bu yardımların içine aşağıda sayılanlar girmektedir:

• Okul ihtiyaçları
• Öğle yemeği
• Okul derslerinde yardım
• Bir veya birden fazla gün süren ana
okulu-, okul gezileri

• Sosyal ve kültürel katılım
• Öğrenci ulaşımı

• Alman Sosyal Güvenlik Yasası (SGB) II
(İşsizlik Parası II) gereği yardımlar

• Alman Sosyal Güvenlik Yasası (SGB) XII
(Sosyal yardım) gereği yardımlar

• Barınma yardımı
• Federal Çocuk Parası Yasası gereği yardımlar
• Mülteci Adayları Yardım Yasası Madde 2 ve Madde 3
gereği yardımlar  

ve yine

• Düşük gelirli ailelerden gelen ve bu güne kadar

yukarıda belirtilen yardımlardan hiç birini almayan
çocuklar ve gençler

• Henüz okula giden ve kendi geliri olmayan 25 yaşına
Diğer Bilgiler:
Başkaca sorular ve bilgilendirmeler için Gießen Merkez
İlçe Belediyesi Eğitim- ve Katılım Paketi Koordinatörü
hizmetinizdedir:
Bayan M. Inderthal
Telefon: 0641 9390-9300
Faks:
0641 9390-9155
E-Mail: m.inderthal@lkgi.de

Aşağıda yer alan bilgiler Gießen Merkez İlçe Belediyesi
‚nin eğitim paketinin uygulanması hakkındaki düzenlemeleri açıklamaktadır:

kadar genç yetişkinler

Teşvik nasıl alınmaktadır?
Veli sıfatıyla ebeveynler reşit olmayan çocukları için
teşvik başvurusunda bulunmaktadırlar. Reşit olanlar
yardım için bizzat başvurmaktadırlar.
Bunun için aşağıda açıklanan hususlara dikkat
edilmelidir:

• Her bir çocuk için ayrı bir talep yapılmalıdır.
• Olası tüm yardımlara bu form ile başvurulabilir.
• Lütfen ilave olarak talep edilen belgeleri ve

veya makbuzlar talep formuna eklemeyi unutmayınız.

• Talebin incelenmesi ve koşulların karşılanması
sonrasında bir onay kararı düzenlenir.

Önemli! Yardım otomatik olarak uzamaz. Onay süresinin dolmasından sonra yeni bir talep yapılması
gereklidir.

kalemler, okul sırt çantaları, defterler) yardım almaya
hak kazanmış her çocuk her bir yılın Ağustos ayında
70,- Avro ve her bir yılın Şubat ayında 30,- Avro
almaktadır.

• Müşterek öğle yemeği için yardım almaya hak

kazanmış her çocuk, gün başına 1,- Avro tutarındaki
kendi payını karşılayacak biçimde bir hibe
almaktadır.

• Makul bir okul derslerine yardım hizmetinin maliyeti,
sınıf geçme veya mezuniyet durumunun tehlikede
olması şartıyla ders saati (45 dakika) başına
maksimum 12,- Avro ‚ya kadar karşılanmaktadır.

• Çocuk yuvaları, ana okulları veya okulların
düzenledikleri günlük gezilerin giderleri

• Birden fazla gün süren ana okulu / okul gezilerinin
giderleri

• Yardım almaya hak kazanmış her çocuk aylık

10,- Avro tutarında sportif- kültürel ve başkaca boş
zaman etkinlikleri (örneğin spor kulübü aidatları, tatil
süresince boş zaman değerlendirme olanakları,
müzik okulu) için bir hibe almaktadır. Yardım
alacakları bir yıla kadar süreyle bir araya toplanabilir
(örneğin bir tatil süresi için).

• Okul yolunun 3 kilometreden daha fazla olması ve

giderlerin bir başka resmi kurum (Okul İdare Dairesi)
tarafından karşılanmıyor olması şartıyla öğrenci
ulaşım giderleri karşılanmaktadır. Kişi üzerine düşen  
aylık 5,- Avro tutarındaki payını kendisi ödemek
zorundadır.

