
BILDUNG
UND
TEILHABE

Bu eģitim paketini nerede
alabilirsiniz?

Eģitim paketinden haklar ve
hizmetler hakında bilgiler

Başka sorunuz var mı?

Iletişim:

• Ortak baģlantı noktası
 eģitim ve katılım için 68161 Mannheim,  
 68159 Mannheim, D 1, 4-8
 3. OG

• Telefonla ulaşılmak:
 0621/293-2600 veya
 0621/18166-500 (SGB II)

 Pazarteqsiden Cumaya 9-12 saatleri
 arası ve Pazartesiden Perşembeye 
 13-15 saatleri arası

• Açılış saatleri: 
 Pazartesi ve Perşembe 9-15 saatleri arasi

 Ek randevular anlaşmaya göre

• Başvurular:

• Baģlantı noktasında (önceki sayfada 
 bakınız)

• Internetde:
 www.mannheim.de/de/bildung-staerken/
 foerderung-und-hilfen/bildungs-und-
 teilhabepaket

Ayrıca bize aşaģıdaki gibi yazabilirsiniz

• Mail ile:
 but@mannheim.de

• Posta ile:
 Fachbereich Arbeit und Soziales
 Gemeinsame Anlaufstelle für
 Bildung und Teilhabe
 D 1, 4-8
 68159 Mannheim
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Hizmete göre karar için önemli
belgeler gerekli, örn.:

• Fayda bildirimi örn. aile fonundan 
 veya konut  yardım makamından

• Geziler ve okul gezilerinde okulun
 bilgi mektubu banka bilgileri ile

• Derneģin üyelik onayı veya müzik
 okulunun faturası

• Öģlen yemeģi için ücret bildirimi

• Öģrenme desteģine başvururken
 karneler, maliyet tahmini ve okulun 
 onayı

• MAXX biletinin kopyası ve RNV dan 
 gelen veriliş mektubu

• Okul belgesi 

Hangi belgeler gerekli?Hangi yardımlar vardir?

• Tek ve birkaç günlük geziler 
 Okul veya çocuk gündüz bakim evi ile birlikte
 düzenlenen birkaç günlük veya tek günlük gezilerin 
 masrafları karşlanmaktadır.

• Okul ihtiyaç paketi 
 Öģrencilere okul donatımları için (örn. okul sırt 
 çantası, spor malzemesi, hesap ve çizim
 malzemeleri, hesap makinesi, defterler) 1. yarı
 yıl için 104,00 Avro ve 2. yarı yil için 52,00 Avro.

• Okul ulaşım maliyetleri
 Okula ulaşım araclarla giden öģrencilerin gerekli 
 okul ulaşım maliyetleri başka yerden  karşılanmıyorsa 
 iade edilir

• Öģrenme desteģi  
 Hiç bir öģrenci gerekli bir öģrenme desteģinden 
 mahrum kalmamalıdır. Bu nedenden tamamlayıcı 
 uygun öģrenme desteģinin  maliyetlerini, bu amacına 
 uygun ise ve okul hedeflerine ulaşmak için ek olarak 
 gerekli ise, üstlenilir.

• Ortak öģle yemeģi okulda veya gündüz 
 bakım evinde (okul bakim yemeģi haric) 
 çocuģunuzun okuldaki, günlük bakim evindeki veya 
 çocuk bakım yerindeki ortak bir öģle yemeģine 
 katılım masraflari üstlenilmektedir. 

• Çocular ve 18 yaşını doldurmamış gençler 
 için sosyal ve kültürel yaşama katılım
 Çocuklar ve 18 yaşın altında olan gençler dernek, 
 kültür veya boş zaman//tatil etkinliklerine katılım için 
 bu katılım ile baģlantılı olarak gerçekten masraflar 
 oluşmaktaysa aylık 15 Avroluk sabit bir yardım alırlar.

Kimlerin hakkı var? 

• SGB II ye istinaden işsizlik parası ll alanlar 
 (Iş merkezi)

• Konut yardımı yasasına (WoGG) istinaden 
 konut yardımını alanlar

• SGB XII ye istinaden geçim için yardım
 alanlar

• Federal çocuk parası yasasına (BKGG)
 istinaden çocuk ek ücreti alanlar

• Mülteci yardım yasasına (AsylbLG)
 istinaden destekler alanlar

 SGB II ye istinaden yardım için başvurduysanız, 
 prensip olarak yardımlar için ayrı bir başvuru 
 yapmanıza gerek yok. Ihtiacların belirtilmesi 
 gerekli belgeleri sunarak her durumda yapılmalı. 
 Gerktiģinde yardım doģrudan derneģe, müzik 
 okulu veya öģle yemeģi şirketine gide bilir. Sizin 
 için fazla çaba harcamadan!
 
 Bir başvuru yapılması gerekiyorsa, lütfen
 başvuruyu zamanında yaptıģınıza dikkat edin.
 Yani, hizmetlerin kulanılmasından önce veya
 ihtiyaç giderilmeden önce.


