Nelere dikkat etmelisiniz
Eğitim ve katılım masrafları, okul ihtiyaçları dışında
doğrudan okullar, dernekler, müzik okulları v.s. ile
hesaplanmaktadır. Ödenekler başvuru sahibinin
(Ebeveynler) banka hesabına havale edlimez.
15 yaşından büyük gençler için mutlaka bir okul belgesine ihtiyacımız bulunmaktadır.
Her çocuk için eğitim ve katılım ödenekleri başvuru formülerinin ayrı ayrı bölge dairesine sunulması gerekmektedir.
Başvuru formülerleri bütün ödenek hakkına sahip olanlar
için aynıdır. Bu formülerleri www.kreis-offenbach.de
veya www.proarbeit-kreis-of.de internet sayfasında
bulabilirsiniz.
Başvuru formülerleri bölge dairesinde ve Pro Arbeit
Servis Merkezi’nde de bulunmaktadır.
Her başvuru sahibinin hangi kişi için (çocuk/genç/genç
yetişkin) ödenek başvurusunda bulunduğunu ve yukarıda
belirtilen hangi ödenekleri aldıklarını belirtmesi önemlidir.
Kira yardımı alma veya çocuk parası yardımı alma
hakkına sahip olanlarda başvuru sahibinin güncel ödenek bildirisini eklemesi gerekmektedir.

Kim yetkili?
Eğer SGB XII’ye göre ödenek alıyorsanız veya en
azından 4 yıldan beri İlticacılar için Ödenek
Kanunu’na göre ödenek alıyorsanız, o zaman Offenbach Bölgesi, Gençlik, Aile ve Sosyal Dairesi sizin için
yetkilidir.
İlişki

Dienstleistungszentrum - Bürgerbüro
Werner-Hilpert-Straße 1, 63128 Dietzenbach
Vatandaşlar servisinin açık olduğu saatler
Pazartesi, Salı ve Perşembe: Saat 7:30 – 17:00
Çarşamba: Saat 13:00 – 17:00
Cuma: Saat 7:30 – 13.30
Servis telefonu
Telefon: 06074/8180-0
Faks:
06074/8180-6666
E-posta: buergerservice@kreis-offenbach.de
Başvuru evraklarını vatandaşlar büromuzdan veya
www.kreis-offenbach.de internet sayfamızdan temin
edebilirsiniz.
SGB II’ye göre kira yardımı veya çocuk parası zammı
ödenekleri alıyorsanız, o zaman Pro Arbeit – Kreis
Offenbach (AöR), Yerel Jobcenter’i sizin için
yetkilidir.
İlişki

Eğitim ve Katılım
Ödenekler
Leistungen für
Bildung und Teilhabe

Werner-Hilpert-Straße 1, 63128 Dietzenbach
Servis merkezinin açık olduğu saatler
Pazartesi, Salı ve Perşembe: Saat 08:00 – 16:00
Cuma: Saat 8:00 – 12:00, Çarşamba: Kapalı
Servis telefonu
Pazartesi - Perşembe:
Saat 9:00 - 12:00 ve 13:00 – 16:00
Cuma: Saat 9:00 – 12:00
Telefon: 06074/8180-1240
Bize faks veya e-posta ile her zaman ulaşabilirsiniz:
Faks:
06074/8180-8930
E-posta: servicecenter@proarbeit-kreis-of.de
Başvuru evraklarını servis merkezimizden veya
www.proarbeit-kreis-of.de internet sayfamızdan temin
edebilirsiniz.

Genel Bilgiler
Allgemeine Information

2011 yılından itibaren çocukların, gençlerin ve genç
yetişkinlerin sosyal ve kültürel yaşamda eğitim ve katılım
ödeneklerinden yararlanma hakları bulunmaktadır, eğer
kendileri veya ebeveynleri
- SGB II’ye göre ödenekler alıyorlarsa veya
- SGB XII’ye göre ödenekler alıyorlarsa
- İlticacılar için Ödenek Kanunu’na göre
(en azından 4 yıllık ödenek alma) ödenek
alıyorlarsa
veya
- Kira Yardımı Kanunu’na göre kira yardımı
- Federal Çocuk Parası Kanunu’na göre çocuk
zammı alıyorlarsa.
Diğer bir koşul ise, çocukların bir genel veya meslek
eğitimi bir okuluna gitmeleri (25 yaşından küçük) ve
meslek eğitimi ücreti almamalarıdır. Aynısı günlük çocuk
yuvasına giden çocuklar için de geçerlidir.
Tek tek derhal geçerli olmak üzere aşağıda belirtilen
eğitim ve katılım ödenekleri için bavuruda bulunulabilir:

Okul ihtiyaçları (Schulbedarf)
Bunlara, örn. okul çantası, spor kıyafetleri ve yazı, hesap
ve çizim malzemeleri sayılmaktadır. Kız ve erkek
öğrenciler bu ödenekleri her okul yarı yılının başında,
yani Ağustos ayında (70,00 Euro) ve Şubat ayında
(30,00 Euro) almaktadırlar.

Öğrenci teşviki (Schülerbeförderung)
En yakın eğitimin devamı okuluna giden ve mesafeden
dolayı okula gitmek için paralı kamu taşımacılığı
araçlarını (örn. okul otobüsleri, tramvay, v.s.) kullanmak
zorunda olan kız ve erkek öğrenciler, 11. sınıftan
itibaren, eğer bu masrafları başka bir kurum üstlenmiyorsa ve yolculuk masrafları düzenli ihtiyaç üzerinden
karşılanamıyorsa, bu masrafların üstlenilmesi için
başvuruda bulunabilirler.

Tamamlayıcı uygun öğrenim teşviki
(Ergänzende angemessene Lernförderung)

Okulun veya çocuk yuvasının bir veya
birkaç günlük gezileri
(Eintägige und mehrtägige Ausflüge)

Buna, okul hukuku kaideleri çerçevesinde okulun bir
veya birkaç günlük gezi masrafları ve çocuk yuvalarının
ilgili gezi masrafları dahildir. Buna, cep harçlığı veya
önceden yapılmış harcamalar dahil değildir (örn. spor
ayakkabıları, yüzme eşyaları, v.s.).

Eğer sınıfı geçme hedefi (Bir üst sınıfa geçme) tehlike
altındaysa ve bayan veya bay öğretmen bunu onaylarsa
ve sadece ek okul dışı kurs ile öğrenim derslerinin kısa
sürede düzelebileceği gerekçesini sunarsa, o zaman bu
ödeneğin ödenmesi söz konusu olabilir.

Okulda / çocuk yuvasında müşterek
öğle yemeği (Gemeinschaftliches Mittagessen)
Bu ödenek, eğer okulda veya tam günlük çocuk
yuvasında müşterek bir öğle yemeği veriliyorsa ve
çocuk da buna katılıyorsa, ancak o zaman ödenmektedir.
Okuldaki veya tam günlük çocuk yuvasındaki bir öğle
yemeği genelinde evdeki öğle yemeğine kıyasla daha
pahalıdır. Bu nedenle bu ödenek ile fazla masraflar
karşılanmaktadır. Ebeveynler her öğle yemeğine
1,00 Euro ile katılmaktadırlar.

Sosyal ve kültürel yaşama katılım
(Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben)

0 yaşından 18 yaşını dolduruncaya kadar çocukar ve
gençler için 10,00 Euro miktarında bir yardım
ödenmektedir.
Buna üyelik aidatları dahildir
- spor, oyun, kültür ve sohbet alanlarında,
örn. spor derneklerine
- sanatsal alanlarda dersler
örn. müzik dersi
- benzeri başlatılmışi faaliyetler
örn. müzeler ve
- okul tatillerindeki boş zaman programına
katılım.

