UNNA

İLÇE İDARESİ
Eğitim ve katılım (Teilhabe) çerçevesinde bulunulan hizmetlere dair
bilgilendirme
Sosyal ödeneklerinizin kabul edilmesiyle birlikte eğitim ve katılım paketinden aşağıda belirtilen masrafların tazmin
edilmesini talep edebilirsiniz:

 Okul ihtiyaç paketi (Schulbedarfspaket)
Okul çantaları için, defterler, kalemler, spor eşyaları vs. için ders yılının 01.08. tarihi itibarıyla götürü olarak
100,00 ve 01.02. tarihi itibarıyla 50,00 €. 2020/21 ders yılından itibaren meblağ senelik olarak yeniden
uyarlanacak olup, geçerli olan genel ihtiyaç basamaklarına (Regelbedarfsstufen) göre ayarlanacaktır.
Verilmesi gerekli belgeler:
15 yaşından sonra okul devamlılık belgesinin (Schulbescheinigung) her sene ibraz edilmesi
gerekmektedir (belgenin yaz tatilinin başlamasından en erken 4 hafta önce tanzim edilmiş olması gerekir).
Birinci sınıfa gidecek öğrenciler için okulun kabul belgesini (Aufnahmebescheinigung) veriniz.

 Öğrenci nakil masrafları (Schülerbeförderungskosten)
Seçilen okul türünün en yakın olanına öğrenci nakil masrafları payının devralınması imkanı.
Verilmesi gerekli belgeler:
Bilet sayfasının kopyası (Flashticket plus veya Schokoticket).

 Öğle yemeği (Mittagsverpflegung)
Okul veya çocuk bahçesinde verilen müşterek yemeğe düzenli katılma nedeniyle oluşan masraflar
devralınır.
Verilmesi gerekli belgeler: - 3 nolu form Yemeği sunan kuruluşun (örn. okulun, çocuk bahçesinin, kurum işleticisinin veya yemeği sunanın) öğle
yemeğinin miktarına dair dolduracağı masraf belgesi.
 Çocuk yuvası / okulun düzenleyeceği günlük geziler (Tagesausflüge)
Okulun ve çocuk yuvasının mevcut düzenlemeler çerçevesinde düzenleyeceği bir günlük gezilerinde
oluşan somut masraflar tazmin edilir.
Verilmesi gerekli belgeler: - 5 nolu form Okulun/çocuk yuvasının gezi için dolduracağı form.

 Sosyal ve kültürel katılım (Teilhabe)
18 yaşını doldurana kadar her çocuk için sosyal yardım aldığını kanıtladığı her ay için 15,00 € hazır bulundurulur.
Bütçe azami olarak 180,00 € ya kadar biriktirilebilir. 2020/21 ders yılından itibaren meblağ senelik olarak yeniden
uyarlanacak olup, geçerli olan genel ihtiyaç basamaklarına (Regelbedarfsstufen) göre ayarlanacaktır. Meblağ örn.
aşağıda belirtilen faaliyetler için kullanabilir:


Oyun ve spor alanlarında faaliyetler, örn. spor derneklerinin aidatları. Bebeklerin yüzmesi, PEKIP vs.


Kültür ve toplumsal alanlardaki faaliyetler, örn. okul dersleri haricindeki sanat dersleri alanlarında
faaliyetler, rehberli müze ziyaretleri, tatillerdeki serbest zaman faaliyetleri vs.

Özel donanım cisimlerinin masrafları, örn. bütçede bulunması şartı altında futbol kulübüne üye olunması
halinde futbol ayakkabıları.
Verilmesi gerekli belgeler: - 4 nolu form Sosyal ve kültürel katılımı (Teilhabe) sunan kuruluş tarafından tanzim edilen masraf kanıtı (Kostennachweis).
Donanım malzemelerinde belirgin bir faturanın sunulması gerekir.

Ayrı dilekçeyle birlikte:
 Çocuk yuvası / okulla yapılan gün aşırı gezilerde
Okul ve çocuk yuvalarının mevcut düzenlemeler çerçevesinde düzenleyeceği gün aşırı gezilerinde oluşan somut
masraflar tazmin edilir.
Verilmesi gerekli belgeler: - 1 nolu formun içerdikleri:


Gün aşırı okul ve çocuk yuvaları gezileri dilekçesi (sayfa 1).



Gezi hakkında okul / çocuk yuvasının oluşan masraflar hakkında düzenleyecekleri belge (sayfa 2). Tarihi

ve ödeme şartları, gerekirse ebeveynlere yöneltilen mektup (Elternbrief).
 Öğrenme desteği (Lernförderung)
Öğrenme desteği hem uygun olan özel hem de sınai kuruluşlar tarafından sunulabilir. Öğrenme desteği sadece
aşağıda belirtilen durumlarda verilebilir:



Okul imkanlarının tümüne başvurulmuş olmasından sonra.
Okul hukukuna göre önemli olan öğrenim hedeflerine ulaşılması için uygun ve ek olarak gerekli olmaları
halinde.



Daha önceden Gençlik Dairesi (Jugendamt) tarafından verilmemiş olması halinde.

Verilmesi gerekli belgeler: - 2 nolu formun içerdikleri:




Öğrenim desteği dilekçesi (sayfa 1).
Okulun konuya ilişkin görüş bildirimi (2. ve 3. sayfalar) ve
hizmeti verecek olan kuruluşun masraf bildirimi (Kostennachweis) (sayfa 4).

(Gerektiğinde lütfen okulunuzun sosyal hizmet uzmanıyla (Sozialarbeiter) ilişkiye geçiniz.)
Form ve daha ayrıntılı bilgiyi Unna İlçesi internet sayfasında bulabilirsiniz: https://www.kreisunna.de/hauptnavigation/service/bildungs-und-teilhabepaket
Yerel dairelerden de (Ortsbehörden) edinebilirsiniz.

