Informationen zum Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) - Türkisch

Eğitim ve Katılım Paketi
Eğitim ve Katılım Paketi aşağıdaki unsurları içermektedir:




Günlük gezilerin maliyeti,
Bir günden fazla süren sınıf gezilerinin maliyeti,
Okul Malzemeleri Paketi: Okul gereçleri (Örneğin defter, okul çantası vs.) için eğitim
yılı başında 70 €, şubat ayında 30 € olmak üzere toplam 100 € para yardımı verilir.
Burada dikkat edilmesi gerekli hususlar: Ev yardımı yada ekstra çocuk parası yardımı
alan aileler okul malzemeleri için verilen bu yardıma ayrıca başvurmaları
gerekmektedir. Alman Devletinden sosyal yardım alanlar, Alman Devlet Kanunlarında
SGB II ‘ a göre yardım alanlar ve İltica kanunlarına göre yardım alanlar bu okul
malzemeleri paketinden otomatik yararlanırlar ve söz konusu yardım otomatik olarak
hesaplarına yatırılır.







Okulda öğle yemeği (Her öğünün 1 € su aile tarafından ödenmek şartı ile)
Öğrenim desteği: Okul tarafında onaylandığı taktirde, öğrenciler makul bir öğrenim
desteği (özel ders) alabilirler.
Okula ulaşım ücreti: Bu yardımı alabilmek için gerekli ön koşul, SchfkVO kanunundan
yararlanmıyor olmak yada §2 Abs. 3 Schfk VO kanunu ile hak edilen
düzenli yardım ile ulaşım ücretinin tamamı karşılanamıyor ise ayda 5 € ulaşım
ücreti hakkı.
Sosyal ve kültürel yaşama Katkı payı: Gençlerin ve çocukların sosyal ve kültürelfaaliyetlere katılımı amacı ile ayda 10 € ya kadar bir yardım verilir. (Dernek, kültür, tatil için)

Dikkat edilmesi gereken unsurlar ?
 Tüm başvurular söz konusu durum başlamadan, erkenden ve vadesi dolmadan
yapılmak zorundadır.
Kimler bu haktan yararlanabilir:
 Yardım alan çocuklar bu hakladan yararlanabilirler:






İltica yasasından yaralanan,
Sosyal yardım yasası SGBII dan yararlanan,
Sosyal yardım yasası Grundsicherung SGB XII den yararlanan aileler, söz konusu
Paketten yararlanabilirler.
Ekstra çocuk yardımı alan aileler (Bir yıl geriye dönük başvuru hakkı vardır)
Ev yardımı alan aileler (Bir yıl geriye dönük başvuru hakkı vardır)
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Başvurular nereye yapılabilir:
Stadt Leverkusen
Abt. 502 Soziale Leistungen
Miselohestraße 4
51379 Leverkusen
Yetkili Memurlar:
Email:
50@stadt.leverkusen.de
Homepage: www.leverkusen.de
Fax: 0214/406‐5002
Bayan Galow 0214 /406-5438
Bay Jansen 0214/406-5439
Bayan Küppers 0214/406-5425
Bay Uebber 0214/406-5436
Bayan Italiano 0214/406-5090
Bayan Schmidt 0214/406-5076

Açılış saatleri:
Pazartesi: 14.00 - 16.00 arası
Çarşamba: 08.30 - 12.30 arası
Cuma: 08.30 – 12.30 arası

