İşsizlik Ödeneği II alıcıları:
İşsizlik Ödeneği II başvurusunda bulunulduğunda,
Eğitim ve Katılım için hizmetler başvurusu otomatik
olarak dahil edilir.
Ödemeyi almak için ihtiyacınızı kanıtlamanız
gerekir. Örneğin, öğle yemeği veya gezi için olan
faturayı göndermeniz gerekir. Veya hizmet
sağlayıcısı faturayı gönderir (örn. okul kantini).
Temel Gelir, Konut Ödeneği veya Çocuk
Parası alıcıları:
Ortenaukreis Belediyesi İş Teşviki - İstihdam
Merkezi’nde başvuruda bulunun.
Sığınmacı Hizmeti alıcıları:
Göç İdaresi’nde başvuruda bulunun.
İstisna:
Okul malzemeleri için olan meblağ 7 ila 14 yaş
arasındaki çocuklar için otomatik olarak ödenir. Bu
durum, Temel Gelir, İşsizlik Ödeneği II veya Sığınmacı
Hizmeti alan
ailelerin çocukları için geçerlidir.
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Hizmetleri nasıl alabilirsiniz?

Sorularınız var mı?
Daha fazla bilgi almak için Ortenaukreis Belediye İş
Teşviki İstihdam Merkezi’nin web sitesini ziyaret edin:

www.koa-ortenau.de

Kişisel durumunuzla ilgili
özel sorularınız var mı?
Dilerseniz e-posta gönderebilirsiniz.

Meblağ nasıl ödenir?
Meblağ genellikle hizmet sağlayıcısına ödenir.
Örneğin, okul kantinine, müzik okuluna veya spor
kulübüne.
Gerekçeli istisnai durumlarda meblağ, ebeveynlere
veya çocuklara da ödenir.

bildungspaket@ortenaukeis.de
Bu broşür Önleme Ağı Ortenaukreis ile işbirliği içinde üretilmiş olup
aşağıdaki kurum tarafından yayınlanmıştır:

Ortenaukreis Belediye İş
Teşviki İstihdam Merkezi
Lange Straße 51 | 77652 Offenburg
Bilgilendirme malzemelerin
oluşturulması aşağıdaki kurum
tarafından finanse edilmişir:

Eğitim ve Katılım
Paketi
Katılın ve Okulda, Kulüpte,
Serbest Zamanlarınızda
Sosyalleşin
Çocuklara ve Gençlere Yönelik Mali Yardım

Eğitim Ve Katılım
Paketi nedir?

Eğitim Ve Katılım Paketi’nden
kimler destek alır?

Tüm çocuklar, gençler ve genç yetişkinler iyi bir eğitim
almalıdır. Herkes sosyal aktivitelere ve etkinliklere
katılabilmelidir.
Eğitim Ve Katılım Paketi, okul etkinlikleri ve sosyal, spor
ve kültürel aktivitelerine katılım maliyetlerini karşılar.

Aşağıdaki hizmetlerden birini alan ailelere
mensup gençler:
• İşsizlik Ödeneği II (Sosyal Kannuname II‘ye göre)
• Temel Gelir (Sosyal Kanunname XII‘ye göre)
• Çocuk Zammı
• Konut Ödeneği
• Sığınmacı Hizmetleri
(Sığınmacı Hizmetleri Kanununa göre)

Hizmetler aşağıdakiler için geçerlidir
• 25 yaşına kadar olan öğrenciler
(sosyal aktiviteleri için 18. yaşına kadar )
• Anaokuluna veya kreşe giden çocuklar
• Meslek eğitimi ödeneği almayan öğrenciler

Eğitim Ve Katılım Paketi’nden hangi hizmetleri alırsınız?
Okul ve Sınıf Gezileri

Okul Yolu Masrafları

Öğle Yemeği

• Geziler (bir veya birkaç gün)
• Tüm sınıf veya grup katılmıştır

• Otobüs ve trenle gidilen okul yolu
• Seçilen okul türünün bir sonraki okula
kadarki yolu
• Okula başka şekilde ulaşılamıyorsa
(örn. yürüyerek, bisikletle)
• Başka herhangi biri ücreti üstlenmiyorsa

• Okulda veya anaokulundaki
öğle yemeği

Ne ödenir?
• Gezi maliyetleri
• Cep harçlığı ve kişisel eşyalar dahil değildir

Ne ödenir?
• Yemek ücreti

Ne ödenir?
• Otobüs ve tren biletleri

Serbest Zaman, Spor,
Kültür

Okul Malzemeleri

Öğrenmede Yardım

• Örn. defter, kalem, spor malzemeleri,
okul çantası

• Okul mezuniyetine veya sınıf
hedefine ulaşılamayacaksa

Ne ödenir?
• Hem 1 Ağustos’ta: 100 Euro
• Hem de 1 Şubat‘ta: 50 Euro

Ne ödenir?
• Özel ders, öğrenme yardımı
• Okulda başka herhangi bir yardım yoksa

• Spor ve kültür faaliyetleri
(örneğin, futbol kulübü, tiyatro grubu)
• Müzik dersleri, halk eğitim kursları
• Serbest zaman ve grup gezileri
(örneğin izcilik, tiyatro gezisi)
• 18 yaşına kadar olan çocuklar ve gençler

Ne yapmanız gerekir?
• 6 yaşından küçük ve 15 yaşından büyük
çocuklar için: Öğrenci belgesi gerekir.

Ne yapmanız gerekir?
• Yazılı başvuruda bulunun.
• İhtiyaç duyduğunuzu okula onaylatın ve
bu belgeyi beraberinde gönderin.

Ne ödenir?
• Ayda 15 Euro‘ya kadar
• Meblağ bir yıl boyunca biriktirilebilir (örneğin,
tatil etkinlikleri veya kulüplerin üyelik katkıları için).

