Eḡitim pakete (BuT) kim baṣvurabilir?
01.01.2011`den itibaren
• Iṣsizlik parasi 2
• Jobcenter tarafından verilen Sozialgeld
• Sosyal güvenlik kanuna göre (SGB XII)
yardım
• AsylbG yasasının 2. ve 3. maddesine göre
sosyal yardım
• kira yardımı veya
• Federal çocuk parası yasasına göre ek çocuk
parası
alan ailelerin çoçukları eḡitim paketinden
yararlana bilirler.
Bu yardım ilçemizde 25 yaṣını doldurana kadar
okula giden tüm öḡrenciler ve meslek lisesine
giden ama maaṣ almayan öḡrenciler için
geçerlidir.
Bu destekden yararlanmak isteyenlerin
baṣvuruda bulunduklarında 18 yaṣını
tamamlayıp 19. yaṣından gün almamıṣ olmalı.
Eḡitim paket yardımı sadece yukardaki sosyal
yardımı aldıḡınız süre için etkili alabilirsiniz.

Baṣvuru
Iṣsizlik parası 2, sosyal yardım, kira yardım,
§ 2 AsylbG yasasına göre devlet yardımı alan
ailerler eḡitim paket yardımdan etkilenmek için
Landratsamt Bodenseekreis`daki Jobcentere
baṣvurmaları gerekir! Her çocuk için ayrı bir
baṣvuru gerekir.
Kuraldıṣı: Federal çocuk parası yasasına
göre çocuk ek ödemesi ve kira yardımı ya da
AsylbG yasasına göre yardım alan aileler her
eḡitim paket yardımı için ayrıca bir baṣvuruda  
bulunmasi gerekir.
Iṣsizlik parası 2 ve sosyal güvenlik kanuna göre
(SGBXII) yardım alan kiṣilerin baṣvuru formu
Jobcenter`e verdiḡiniz ayın birinden itibaren
geçerlidir.
Kuraldıṣı: Eḡitim paket yardımı SGB II ve SGB
XII `nın aktüel onay süresi baṣladıḡına kadar
geçmiṣe etkili bahṣedebilinir.
Kira yardımı ve federal çocuk parası alan kiṣiler
eḡitim paket yardıma 12 ay geçmiṣe kadar
baṣvurabilirler.
Formu burdan alabilirsiniz:
• Landratsamt Bodenseekreis
(Jobcenter danıṣma)
• Belediyenizde (Gemeinde-/Stadtverwaltung)
• Internetten indirip www.bodenseekreis.de
Basvuru formunu doldurup belediyenize veya
Landratsamt`a verebilirsiniz.
Postayla lütfen ṣu adrese gönderin:
Landratsamt Bodenseekreis
Jobcenter - Bildungs- und Teilhabepaket
Albrechtstraße 75
88045 Friedrichshafen

Bodensee ilçesinde
egitim paketi (BuT)
1 Aḡustos 2013`den itibaren kanun deḡiṣikliḡi

Yuva ve okulda Geziler

Okul malzemeleri

Öḡle yemeḡi

Okul veya yuvanın düzenlediḡi bir veya
birkaç günlük geziler için yapılan masrafları
devralmakda bulunuyoruz. Cep harçlıḡı veya
gezi için lazım olan özel malzemelerin masrafları
(örneḡin özel giyim) karṣılanılmaz. Ekipmanlar
için kiralama ücretleri ancak karṣılanabilir.
Bu yardımı doḡrudan okula/öḡretmene havale
ediyoruz.

Bu yardımla örneḡin kitap, defter ve kalem
masraflarını ödeye bilirsiniz.
Okul malzemeler için
• bir aḡustos`da 70 Euro ve
• bir ṣubat`da 30 Euro
direk velilere gönderiliyor.

Okul kantinindeki sıçak öḡle yemeḡi için ek
ödeneḡi Jobcenter ödüyor. Ailenin kendi katkı
payı her bir çocuk için gün baṣına 1 Euro, diḡeri
- yani 1 Euro`yu geçen -  eḡitim paketinden
direkmen okula ödeniyor.

Bu yardımdan faydalanmak için ne lazım?
Okuldan bir yazılı bilgi. Bilgi gezinin ne zaman,
nereye, kaç gün/saat ve fiyatını bildirmesi
lazım. Ayrıca okulun/öḡretmenin banka hesabı
bulunması gerek.
Okula ulaṣım
Kendilerine en yakın ama en az 3 kilometre
uzaklıḡında bulunan otobüs veya raylı
sistemle okula gitmek zorunda olan öḡrenciler,
eḡer yol parası baṣka bir kurum tarafından
karṣılanamıyorsa, ulaṣım ek ödeneḡi alırlar.
Ailelerin kendi katkı payı 5 Euro`dur.*
Bu yardımdan faydalanmak için ne lazım?
Yazılı bir dilekçe, okuldan bir doḡrulama ve  
biletin masrafını bildirmeniz gerekiyor.

Bu yardımdan faydalanmak için ne lazım?
Okul belgesi.

Bu yardımdan faydalanmak için ne lazım?
Okuldan/yuvadan bir doḡrulama, fatura ve
okulun/yuvanın banka hesabı. Bu bilgileri form`a
yazabilirsiniz.

Öḡrenme teṣviḡi

Kültür ve sosyal hayatı

Ihtiyaç olursa uygun masraflar belirli bir zaman
için karṣılanabilir.
Okuluda, çocuk destek almadan öḡrenim
hedefine (sınıfı geçirmek, almanca dilini
geliṣtirmek ve bitirme sınavını geçirmek)
ulaṣamadıḡını onalyıyorsa, o zaman çocuk
gideri eḡitim paketinden karṣılanan ek ders
alınır. Eḡitim maliyeti direk özel öḡretmene/ders
enstitüsüne ödenecektir.
Legasteni ve Diskalkuli`de bu yardımı öncelikle
okuldan sıraylada Jugendamt`dan istemeniz
lazım.
Bu yardımdan faydalanmak için ne lazım?
„Bestätigung der Schule für Lernförderbedarf“
formu, son karnenin kopyası, lazım olan dersi
kimin ve hangi fiyata yapa bileceḡine göre bir
öneri.

Bu yardımda çocuklarınızın ve gençlerinizin üye
olduḡu spor, oyun, kültür artistik/ sanatsal
kursların ay aydatları ve bu aktivitelerden doḡan
masraflar karṣılanabilinir.* Bu aktiviteler için
çocuklara ve gençlere 18 yaṣını tamamlayana
kadar her ay 10 Euro tahsis ediliyor.
Aylık aydatlar direkmen arz edene havale
ediliyor.
Tatil faaliyetleri için öncelikle Jugendamt`dan  
isteyiniz.
Bu yardımdan faydalanmak için ne lazım?
Üye oldukları için bir doḡrulama ve banka
hesabı.

* 1 Auḡustos 2013`den itibaren yasal deḡiṣiklik

