Bize Ulaşın!
Size memnuniyetle danışmanlık
hizmeti veririz.
Sosyal departman
Götingen konumunda
Carl-Zeiss-Straße 5,

Eğitim ve Katılım

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

Size yakın şubelerimiz:

37115 Duderstadt

Ticari departman

Tel.: 05527 99687-3102

Götingen konumunda
Carl-Zeiss-Straße 5, 37081 Göttingen

Diğer bölgelerdeyseniz bize ti-

Tel.: 0551 525-2847, -2851 und -3038

ulaşabilirsiniz.

Hann. Münden konumunda

Götingen konumunda

cari departman konumlarından

Auefeld 10, 34346 Hann. Münden

Ticari departman
İlk başvuru noktası

Tel.: 05541 99914-3200

Philipp-Reis-Str. 2A
37075 Göttingen

Duderstadt konumunda
Industriestr. 16, 37115 Duderstadt

Tel.: 0551 400-3414, -3432
Die Übersetzung entstand mit Un-

Tel.: 05527 99687-3110
Osterode am Harz konumunda
Gipsmühlenweg 2-4, 37520 Osterode am Harz
Tel.: 05522 960-5200
Südharz konumunda
Bahnhofstraße 10, 37431 Bad Lauterberg im Harz
Tel.: 05522 960-5100
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terstützung des Büros für Integration

Katılıma yardımcı olun!

der Stadt Göttingen.
Landkreis Göttingen
Fachbereich Jobcenter
Fachbereich Soziales
Reinhäuser Landstraße 4
37083 Göttingen

www.landkreisgoettingen.de/Bildungspaket

Çocuklar ve 25 yaşına kadar olan gençler için teşvikler

T i c a r i de pa r tm a n / S os ya l de pa r tm a n

türkisch

Eğitim ve katılımın faydaları nelerdir?
Eğitim ve katılımın sonucunda, düşük gelirli ailelerden gelen çocuk ve gençlerin okul, kreş ve boş zaman etkinliklerinden eşit bir şekilde yararlanabilirler.

Okul, kreş ve anaokulu ile geziler ve yolculuklar
Yolculukların ve birkaç gün süren gezilerin masrafları,
harçlık hariç karşılanır.

Okul malzemeleri
Öğrenciler, her okul yılında 1 Ağustos ve 1 Şubat’ta okul
malzemeleri için o yıla uyarlanmış toplu ödeme alırlar.

Yolculuk masrafları
ortaöğretimdeki (meslek okulları dahil) tam zamanlı
öğrenciler için okula gidiş gelişte.

Hizmetlere nasıl ulaşılır?
Hizmetler sağlayıcıya fatura edilir. Prensip olarak,
faturalandırma konusunda endişelenmenize gerek
yoktur. Müteakip bir geri ödeme size yalnızca istisnai
durumlarda şahsen yapılacaktır.
Okul malzemeleri ödeneği ve seyahat masrafları
doğrudan size ödenir.

Toplumda sosyal ve kültürel hayata katılım
açısından faydaları

Hizmetlere nasıl ulaşırım?

Çocuklar ve 18 yaşına kadar olan gençler her ay kulüp
aidatları, kurslar, atölye çalışmaları ve eğlence etkinlikleri için sabit 15 avro ödeme alırlar. Bu haktan bireysel
olarak yararlanılabilir.

Öğrenim desteği (öğrenim ücreti) ayrıca talep
edilmelidir. Diğer tüm eğitim ve katılım hizmetleri için
başvuru, belirli bireysel şartlar geçerli hale getirilerek
gayri resmi olarak yapılabilir.

Öğlen Yemeği
Okullarda, anaokullarında veya kreşlerde öğle yemeği
masrafları karşılanabilir.
Özel Eğitim
Temel öğrenim hedeflerine ulaşmak için öğrenciler
eğitim desteği alabilirler. Bu durum, öğrencinin bir üst
kademeye geçme riskiyle ilişkili değildir.

Kimler faydalanabilir?
Eğitim paketi tüm aileleri kapsar
• iş arayanlar için temel sosyal güvenlik ihtiyaçlarını,
• çocuk yardımı, barınma yardımı ve çocukların
harçlığını,
• sosyal yardımları veya
• Yardıma Muhtaçların Yararlanabilecekleri Hakkında
Yönetmelik kapsamındaki yardımları.
Yukarıda bahsi geçen hizmetlerden yararlanamayan,
ancak eğitim veya katılımın masraflarını karşılayamayan
kişiler şahsi olarak eğitim ve katılıma dair yardım hakları
için başvurabilir.

Bilgiler, Göttingen ilindeki şubemizde veya ağ
sayfamızda mevcuttur:
www.landkreisgoettingen.de/Bildungspaket

