Eğitim ve katılım paketi” kapsamındaki ödemeler

Çocuklar, gençler ve genç erişkinlerin eğitim ve toplumsal katılım şanslarının daha
da iyileştirilmesi amacı ile!
Çocuğunuza sunulan bu imkanlardan yararlanın!
Eğitim ve katılım paketi nedir ve kimler bundan yararlanabilir?
Geliri düşük düzeyde olan veya hiç bulunmayan aileler
çocuklarının daha uygun bir eğitim fırsatı edinmeleri ve sportif ve boş zaman faaliyetlerinden daha fazla
yararlanmaları için destek alabilirler.
Bu konuda aşağıdaki makamların birinden yardım alan
aileler hak sahibidirler:
• Jobcenter (İşsizlik yardımı II/Sosyal yardım)
• İlçe Sosyal Yardım Dairesi (Sosyal yardım veya iltica
başvurusunda bulunanlara sağlanan yardım)
• Kira Yardımı Dairesi (Kira yardımı veya Devlet çocuk
yardımı)
SGB II’nin öngördüğü tarifedeki gelir sınırının çok az üzerinde gelire sahip olan aileler de bu hakka sahiptirler.
Aynı şekilde 25 yaşına kadar genç erişkinlerde genel veya
mesleki eğitim veren bir okula devam ettikleri ve mesleki
eğitim desteği almadıkları takdirde bu haktan yararlanabilirler.
Siz de bu ödemeyi alıp alamayacağınızı ve talep hakkınızın
olup olmadığını kontrol ediniz.
Bu destek için nereye başvuracağınızı, broşürün sonunda
bulabilirsiniz.
Sorularınız için okul, okuldaki sosyal çalışmalarına veya
Kita’ya başvurabilirsiniz. Kent veya belediye yönetiminiz de
size memnuniyetle yardımcı olacaktır.

Hangi hizmetlere teşvik verilmektedir?
Herhangi bir derneğin üyelik aidatını ödemek, bir müzik
okuluna devam etmek veya boş zaman faaliyetlerine
katılmak için spor, kültür ve boş vakit faaliyetlerine iştirak
için ay ve çocuk başına 10 Euro alabilirsiniz.
Aynı şekilde örneğin gerekli olan spor ayakkabı masraﬂarı
da karşılanabilir.
Çocuğunuz ile birlikte uygun boş vakit faaliyetini seçiniz!
Aynı şekilde günlük bakımevi, okul, okul çocukları
bakım yeri veya yuvadaki öğlen yemeği masraﬂarı da
karşılanabilir!
Çocuğunuzun düzenli olarak sıcak öğlen yemeği yiyebilmesi için öğlen yemeği başına sadece 1 Euro katkı payı
ödemeniz gerekmektedir.
Bununla ilgili olarak günlük bakımevi, okul, okul çocukları
bakım yeri veya yuvadaki yetkililerle görüşebilirsiniz.
Okul ihtiyaçları için götürü 100 Euro ödenmektedir.
Her ders yılının başlangıcında sınıf öğretmenleri
çocuğunuzun nelere ihtiyacı olduğunu bildireceklerdir.
Okul ihtiyaçları için yapılacak ödeme otomatik olarak iki
taksitte (70 Euro ve 30 Euro) hesabınıza yatırılır.
Kira yardımı veya ek çocuk yardımı alan kişilere otomatik
olarak okul ihtiyaçları desteğine başvurmaları için yazı
yazılır.
Öğrenme teşviği / ek ders masraﬂarıda karşılanabilir.
Yetkili öğretmenin bunu gerekçelendirmesi gerekir.
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Bunun için yetkili öğretmen ile görüşerek çocuğunuz için
destek gerek olup olmadığını öğrenerek bu destek için
başvuruda bulunabilirsiniz.
Gündelik gezi ve sınıf gezileri ile ilgili masraﬂar da
kaçınılmaktadır. Bununla ilgili bilgiler hazır hale geldiğinde
(tarih, süre, masraf) masraﬂarın üstlenilmesi için başvuruda
bulunabilirsiniz.
Öğrencilere teşviki için aylık 5 Euro’ya kadar katkı payı
ödenmesi gerekebilir. Bunun için başvuruda bulunulması
gerekir.

Bu desteği almak için nereye başvurulur?
Şayet Jobcenter’den ödeme (İşsizlik yardımı II/ Sosyal
yardım) aldığınız takdirde, Jobcenter sizin için yetkili
başvuru yeridir.
Burada ilçedeki adresler yer almaktadır:
Kommunales Jobcenter Kreis Groß-Gerau (AöR)
Servicebüro Biebesheim (Biebesheim, Gernsheim,
Riedstadt, Stockstadt için yetkili)
Brunnenweg 1
64584 Biebesheim
Servicebüro Mörfelden-Walldorf
(Mörfelden-Walldorf için yetkili)
Farmstraße 17
64546 Mörfelden-Walldorf
Servicebüro Rüsselsheim (Bischofsheim, GinsheimGustavsburg, Kelsterbach, Raunheim ve Rüsselsheim için yetkili)
Eisenstraße 40
65428 Rüsselsheim
Servicebüro Trebur-Geinsheim (Büttelborn, GroßGerau, Nauheim, Trebur için yetkili)
Wilhem-Seipp-Straße 15
64521 Groß-Gerau
Şayet Sosyal Kanun Kitabı XII (SGB XII) veya iltica
başvurusu sahiplerine yapılan yardımları düzenleyen
kanun (AsylbLG) çerçevesinde ödeme alıyorsanız, ilçe
sosyal dairesi sizin için yetkili başvuru yeridir.
Groß-Gerau İlçesi, İlçe Komisyonu
Genel Sosyal Yardım Hizmetleri
Wilhelm-Seipp-Straße 4
64521 Groß-Gerau
Tel. 06152 989-364
Federal Çocuk Yardımları Kanunu (BKGG) kapsamında
ek çocuk desteği veya Kira Yardımı Kanunu (WoGG)
kapsamında kira yardımı aldığınız takdirde, ilçenizde
kira yardımlarını yapan daire sizin için yetkili başvuru
yeridir.
Groß-Gerau İlçesi, İlçe Komisyonu
Kira Yardımı Dairesi
Eğitim ve Katılım uzmanlık dairesi
Heimstraße 7(Lütfen kapıda zili çalınız)
64521 Groß-Gerau
Tel. 06152 989-554
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