Adresați-vă nouă!
Vă consiliem cu plăcere!
Serviciul social
Subdiviziunea Göttingen
Carl-Zeiss-Straße 5,

Educație și participare

37081 Göttingen
Tel.: 0551 525-3021
Subdiviziunea Duderstadt
Schützenring 14,

Locații în apropierea dumneavoastră:

37115 Duderstadt
Tel.: 05527 99687-3102

Centrul de ocupare a forței de muncă

Dacă sunteți interesat de alte locații,
ne puteți găsi în subdiviziunile Centru-

Subdiviziunea Göttingen
Carl-Zeiss-Straße 5, 37081 Göttingen

lui de ocupare a forței de muncă.

Tel.: 0551 525-2847, -2851 und -3038
Orașul Göttingen
Subdiviziunea Hann. Munden
Auefeld 10, 34346 Hann. Münden

Centrul de ocupare a forței de
muncă
Oficiul pentru primul contact

Tel.: 05541 99914-3200

Philipp-Reis-Str. 2A
37075 Göttingen

Subdiviziunea Duderstadt
Industriestr. 16, 37115 Duderstadt
Tel.: 05527 99687-3110
Subdiviziunea Osterode am Harz
Gipsmühlenweg 2-4, 37520 Osterode am Harz
Tel.: 05522 960-5200
Subdiviziunea Südharz
Bahnhofstraße 10, 37431 Bad Lauterberg im Harz
Tel.: 05522 960-5100

Tel.: 0551 400-3414, -3432
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Diese Übersetzung entstand mit Unterstützung des Büros für Integration
der Stadt Göttingen.
Landkreis Göttingen
Fachbereich Jobcenter
Fachbereich Soziales
Reinhäuser Landstraße 4
37083 Göttingen

www.landkreisgoettingen.de/Bildungspaket

A promova înseamnă a face
posibil!

Subvenții pentru copii și tineri sub 25
de ani
Fach b e r e i ch J o b ce n t e r / Fach b e r e i ch S o z i ales

rumänisch

Care sunt subvențiile pentru studii și participare?

Subvențiile pentru studii și participare susțin tinerii din familii cu venituri mici pentru a beneficia de ofertele școlii,
grădiniței și a activităților opționale de petrecere a timpului liber în mod egal cu ceilalți.

Călătorii și excursii cu școala, grădinița și cu grupele
zilnice pentru copii
Noi putem achita costurile pentru excursii și călătorii, cu
excepția banilor de buzunar.

Rechizite
Elevii și elevele primesc la data de 01.08 respectiv 01.02
o sumă paușală revizuită anual pentru achiziționarea
rechizitelor pentru întregul an școlar..

Costurile de deplasare

Cum pot fi primite taxele?

Subvenții pentru participarea la viața socială și
culturală în comunitate

Prânzul
Putem achita taxa pentru masa de prânz în școli, centre
de zi sau creșe.
Meditații
Elevii / elevele pot studia în conformitate cu planurile
de învățământ individuale pentru a obține rezultatele
necesare. Subvenția nu vizează doar elevii și elevele
care sunt în pericol de a repeta clasa, ci se adresează
tuturor elevilor care necesită pregătire suplimentară.

Suma taxelor este calculată cu contractantul / furnizorul
de servicii. Nu trebuie să vă faceți griji cu privire
la calcul, doar în cazuri excepționale o completare
suplimentară este făcută de dvs. personal.
Suma totală pentru cheltuielile școlare și de călătorie vă
este plătită direct.

putem prelua costurile pentru drumul spre și de la
școală pentru elevii și elevele de la școlile profesionale,
licee și școli post-liceale, și care nu lucrează în paralel.

Copiii și tinerii cu vârsta de până la 18 ani, pot primi o
subvenție totală de 15 euro pe lună pentru contribuții
la cluburile sportive, cursuri, seminarii sau activități
recreative. Plata poate fi utilizată individual.

Cum se achită costurile?

Toate subvențiile pentru studii și participare se pot
solicita fără completarea unui formular, printr-o
scrisoare informală în care să se precizeze concret
necesarul solicitantului.

Cine poate obține beneficii?
Pachetul educațional este destinat tuturor familiilor
care primesc în mod regulat
• ajutor de bază pentru șomeri,
• subvenție pentru copii sau subvenție pentru
locuințe și copii,
• ajutor social sau
• Plăți în baza Legii privind acordarea de asistență
socială persoanelor care solicită azil politic.
Cine nu primește niciuna dintre aceste plăți și nu poate
independent achita taxele pentru educație și participare, are posibilitatea de a emite o cerere individuală de
plată pentru educație și participare pentru verificare.

Informațiile pot fi obținute de la birouri sau de pe siteul județului Göttingen:
www.landkreisgoettingen.de/Bildungspaket

