Kiminle iletişim kurmam gerekiyor?

Genel bilgiler
Yoksul ve ihtiyacı olan çocuklara ve gençlere
sosyal ve yardim fonları (okul (ve okul
gezisini), öğrenci servislerinin, kulüp üyenin ve
dersane masrafları)) devlet tarafından teşvik
ve destek amacıyla hizmette bulunmaktadır.
Bu paket sosyal yardim alan ve ya az gelirli
olan aile çocukların ve gençlerin hayatlarını
kolaylaştırmak ve topluma kazandırmak
içindir.

Sorumluluk ilgili taçıyıcıya bağlıdır :
▪

Yardım muhtaçta SGB II göre yerel iş ve
işci bulma kurumunda

▪

Yardım muhtaçta mülteci yardım
kanuna ve ya SGB XII göre, Northeim
ilçesinde çocuk için aylığa eklenen ve
ya konut yardım da alınmaktır

İş ve işçi bulma kurumu (Jobcenter)
Northeim
Yetkili kimdir?
Ailelerden gelen çocuk ve gençler , ki
▪ İşsizlik yardım II veya sosyal yardım
sosyal yasalara göre - İkinci kitap (SGB
II),
▪ Sosyal yardım sosyal yasalara göre Onikinci kitap (SGB XII),
▪ Çocuk için aylığa eklenen para Federal
çocuk hukuku göre (BKGG) veya
▪ Konut yardımı (WoGG)
▪ Mülteci yardım kanuna göre (AsylbLG)
performans
elde edenler.
Eğitim paketi çocuk ve gençlere 25 yaşına
kadar geçerlidir.
Spor, kültür ve sanat aktivitelere yaş sınırı 18
dir.

Eğitim ve katılım yazılı

Scharnhorstplatz 14
37154 Northeim
Telefon: 05551 988000
Faks: 05551/98800 - 350
E-Mail: Jobcenter-Northeim@jobcenter-ge.de
Northeim ilçesi
Wallstraße 40
37154 Northeim
Telefon: 05551 7080
Faks: 05551 708223
E-Mail: info@landkreis-northeim.de
Anasayfa: www.landkreis-northeim.de

ANAOKUL, OKULDA ve SANAT
AKTIVITELER

Eğitim ve katılım yazılı nedir?

Okul ve anaokulda öğlen yemeği
Yemekhane masraflar anaokul ve okul için
devlet tarafından karşılanmaktadır.

Okul ve anaokul gezileri
Okul gezilerinin yol, hotel , yemek ve bilet
masrafları devlet karşılıyor.
Dahil olmayan:

Okul servis masrafları
Öğrenci taşıma yol masrafını devlet,
onuncu sınıftan sonra gerekiyorsa ve ya
başka bir seçenek yoksa, ödüyor.

• Cep harçlığı
• Meslek eğitim maaşı alan ögrencilere

Okul malzemeleri
Kültür, spor ve sanat etkinlikleri
Spor kulüpüne üyelik, mesala yüzme kursu,
müzik dersi ve ya sanat aktiviteler, kişi başı
ayda 15€ devlet karşılıyor.
15 euroyu çeşit sanat programlara
dağıtılabilir ve ya büyük aktivitelere tasarruf
edilebilir.

Öğrenciler okul ekipmanı için (mesela okul
çanta, spor malzemeleri ve yazma-,
hesaplama ve çizim malzemeleri için)
toplam:
Okul yılının ilk yarısına
1. ağustosta 100 Euro
▪ Okul yılının İkinci yarısında
1. şubatta 50 Euro
alıyorlar.
▪

Öğrenme promosyon
Yardıma ihtiyaç olan öğrencilerin
dersane masraflarınıda, belirli bir
miktara kadar, devleten
karsılanmaktadır.
• Bir özel dilekçe gerekiyor.

