gerektiğinde delil olarak gerekli
olucakdır.
Ne yapmalıyım bu hizmetlerden
yararlanabilmem için?
Eğitim ve katılım hizmetleri için her
çocuğa ayrı bir başvuru gereklidir.
Sadece her öğretim yılı başlangıcına
kadar okul malzemeleri özellikle talep
edilmemesi işsizlik parası, sosyal yardım
veya sosyal yardım konusunda çalışıyor
olmalıdır
Başvuru formunu zamanında doldurun
hizmetlerden eksiksiz faydalanabilmeniz
için.
Başvuru formu uygulaması için güncel
olan işsizlik ödeneği, sosyal yardımlar,
sosyal yardım, çocuk yardımı ya da
konut parası mevcut olan belgeleri
ekleyiniz.
Uygulamada eksik olan belgeler olursa
size bildirme gelicek.
Öğrenciler için Bilgi
15 Yaşından itibaren okul sertifika
gerekmektedir.

Faydaları geriye dönük olarak geri
alabilir miyim?
01.01.2011e geriye dönük gerekli kanıt
belgelerle faydaları geri alabilirsiniz.
Bu uygulama 30.04.2011e kadar
hukuken mümkündür.
Kiminle irtibata geçmeliyim?
Frankenthal (Pfalz) da yaşıyor ve işsizlik
parası II veya sosyal yardımı alıyorsa:
Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen
Kanalstraße 39
67227 Frankenthal (Pfalz)
Frankenthal (Pfalz) da yaşıyor ve konut
yardımı, çocuk parası veya sosyal
kaygılardan faydalanıyorsa:
Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)
Servicebereich Familie, Jugend
und Soziales
Rathausplatz 2-7
67227 Frankenthal (Pfalz)
Herr Kaiser
Zimmer: 238a
Tel.: 06233 / 89-286
Fax: 06233 / 89-509
servicebereichfamiliejugendundsoziales
@ frankenthal.de

Eğitim ve katılım için Hizmetler
Genel Bilgi
Frankenthal ailelerden gelen
çocuklar, gençler ve genç
yetişkinler için ek servisler, işsizlik
parası, sosyal yardım, çocuk
yardımı ya da kira yardımı alanlar
icin.

Eğitim ve katılım için Hizmetler
2011 Senesinden Iitibaren, çocuklara, ve
genç yetişkinlere, Işsizlik parası, sosyal
yardımı, çocuk yardımı veya kira
yardımı alan aileler icin eğitim ve
katılım, toplumda sosyal ve kültürel
yaşam için Hizmetler sunuluyor.
Ne faydası vardır?
Çocuklar, gençler ve genç yetişkinler
için, ilave "eğitim ve katılım hizmetleri"
vardır. Bu özellikle şunları içerir:
- Anaokulundaki çocuklara** ve
Okula giden öğrencilere* seyahat
ve geziler için
- Okul Malzemeleri
- Öğrenci taşıma maliyeti
- Öğrenme Destek
- Hibe öğle yemeği için:
a) Öğrencilere ve
b) anaokuluna giden çocuklara
- 18 yaşını doldurna kadar çocuk ve
gençler için, sosyal ve kültürel yaşama
katılıma yardımı
*Öğrencilerin henüz 25 yaşını
doldurmamış, bir genel eğitim veya
meslek okulu ziyaret etmekde olan ve
hiçbir eğitim ödeneği almayanlar.

**Anaokulu, kreş ve çocuk gündüz
bakım evi.
Ne maliyeti " seyahat ve sınıf gezileri
veya anaokul gezileri” için ele
alınmıştır?
Öğrencilere ve anaokula giden çocuklar
için, ücretleri günlük geziler ve seyahat
icin okul kurallarına veya gezi ve kreş
seferleri bağlamında kabul edilebilir.
“Okul Malzemeleri” ne içeriyor?
Öğrenciler için her sene birdefalık 01.08
inde 70,00 € ve 01.02 inde 30,00 €
alacaksınız. Okul çantaları, hesap
makinesi gibi okul malzemeleri için
(kalem, defter, ...). ne gerekiyorsa
almanizi kolaylaştırması için.
"Okul taşıma maliyeti” nedir?
Öğrencilere ulaşım maliyeti için hibe
alabilirsiniz, eger bu maliyet okul idarisi
tarafından ödenmiş değilse.
“Öğrenimde destek" nedir?
Öğrenciler bazen okulda öğrenme
hedeflerine ulaşmak için desteğe ihtiyaç
duyarlar. Okul öğrenme hedefe ulaşmak
için yeterli değil ise o zaman makul bir
ek öğrenme destek verilir.

Kim "Öğle yemeği için hibe”
alabiliyor?
Okul veya kreş öğrencilere bir öğle
yemeği veriliyorsa, yüksek maliyetleri
dengelemek için öğle yemeği için bir
hibe alabilirsiniz.
“Toplumsal katılım ve kültürel yaşam
" nedir?
18 yaşından küçüklere ayda 10,00 € luk
bir bütçe verilicekdir. Kulüp, kültürel ve
tatil fırsatları için örneğin oyun ve
sosyalleşme ya da müzik dersleri, spor,
kamplara katılabilmeleri için.
Faydalar nasıl ödeniyor?
Okul malzemeleri hariçindeki hizmetler
disinda, örneğin müzik ya da spor
kulübü ile faturalar doğrudan direk
kesilicekdir. Anneler, babalar ve
çocuklar çoğu durumda kendinileri
gidecekleri dernekleri secebiliyorlar.
Hizmetler amaç içindir, bu amaçlar
hedefe yönelik olmalıdır.
Daha fazla bilgi için (bir sonraki sayfaya
bakınız) veya uygun ofise başvurun.
Önemli:
Lütfen Fatura, makbuz, sertifika veya
kayıt belgelerini saklayınız. Bu belgeler

