Paketin Özel Kuralları Nelerdir?
Toplu Öğle Yemeği
Çocuğunuz şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da okul
ya da kreşteki toplu öğle yemeğine katılabilir (katılım payınız
1,00 Avro). Ancak, bu yardımın yeni dönemde yapılabilmesi
için belediyenin Sosyal Hizmetler Bürosu‘na (Sozialbürgerhaus)
dilekçe vermelisiniz.
Geziler
Günübirlik gezilerin masraﬂarının karşılanması için Sosyal Hizmetler Bürosu‘na dilekçe vermelisiniz - talebinizi bütün sosyal yardım
dönemi için geçerli olacak şekilde yapmanızı tavsiye ederiz. Birkaç
günlük gezilerin masraﬂarının ödenmesini ise ayrı ayrı istemelisiniz.
Kırtasiye İhtiyaçları
Kırtasiye ihtiyaçlarının giderilmesi için ödenen 100,00 Avro‘luk
tutar SGB II, SGB XII ve AsylbLG kanunlarına göre sosyal yardım
alma hakkına sahip kimselere bundan sonra da dilekçe verilmeden ödenir. Bu ödenek 2011/2012 öğretim yılından itibaren,
birinci yarıyıl için 70,00 Avro ve ikinci yarıyıl için 30,00 Avro olmak
üzere iki taksit halinde ödenir. Kira yardımı (Wohngeld) ve çocuk
yardımı (Kinderzuschlag) alma hakkı olanların bu ödenekten
yararlanmak için dilekçe vermeleri gereklidir.
Özel Katılım Ödenekleri (Spor, Müzik, Kültür vb.)
Bu tür ödenekler için, henüz somut bir ihtiyaç bildiremezseniz
bile derhal dilekçe vermenizi tavsiye ederiz. Böylece, sosyal
yardım dönemi boyunca aylık 10,00 Avro tutarındaki ödenek
taksitlerini “biriktirebilirsiniz”. Lütfen ilgili dernek, müzik okulu
veya benzeri kurumun katılım belgesinde mutlaka hesap
bilgilerinin yer alması gerektiğine dikkat ediniz.
Ders Yardımı
Çocuğunuzun sınıfını geçmesi tehlikedeyse, ders yardımı için
ödenek talep edilebilir. Bu ödeneğin kabul edilmesi için okulun
onayı gereklidir. Tek kişilik eğitimler için en fazla 20,00 Avro,
grup halinde verilen eğitimler için ise en fazla 10,00 Avro yardım
yapılır. Çocuğunuzun nereden ders yardımı alacağına siz kendiniz
karar vereceksiniz.
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Daha Ayrıntılı Bilgileri
Bulabileceğiniz İnternet Adresleri:
www.muenchen.de/jobcenter
www.muenchen.de/sozialreferat
www.bmas.de
www.muenchen.de/but

Sosyal Hizmet Büroları:
Sosyal Hizmet Büronuzu internette bulabileceğiniz adres:
www.muenchen.de/sbh.

Çalışma Saatlerimiz:
Pazartesi – Çarşamba
Perşembe
Cuma

8:00 – 16:00 arası
8:00 – 17:00 arası
8:00 – 13:00 arası

Pasing Sosyal Hizmet Bürosu ve Evsizler Yardım Merkezi ZEW
için farklı çalışma saatleri geçerlidir (www.muenchen.de/sbh).

Künye:
Tasarım: QS2M, Münih
Baskı: Stadtkanzlei
Güncellik: 7/2015
Münih İş Kurumu
Mühldorfstr. 1
81671 Münih

Eğitim Paketi:
İmkan Sağlamak İçin

Okul için Yol Parası
Bavyera Eyaletinde yol için oluşan masraﬂar genellikle Okul Yolu
Masraf Kanunu hükümleri kapsamında karşılanmaktadır.
SA 056.7
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“İmkan Sağlamak İçin”
Eğitim Paketi, Münih’te yaşayan 31 bin çocuğun geleceğe yönelik
istikballerini artıran bir pakettir. Eyalet başkenti Münih Belediyesi
ve İş Kurumu (Jobcenter) için, mümkünse tüm çocuk ve gençlerin
bu hizmetlerden yararlanması çok önemlidir. Eğitim Paketinin
arkasında yatan amaç: İmkan sağlamak için – çocukların önünü
açmak için yardım. Burada bu yeni hizmet paketi hakkında en
önemli bilgileri bulabilirsiniz.

Yardımlardan Kimler
Yararlanabilir?
Sosyal Yardım Kanunu (SGB) II ve XII ile Sığınma Talepçisi Hizmet
Kanunu (AsylbLG) kapsamında yardım alan veya ebeveynleri kira
yardımı (Wohngeld) ya da çocuk yardımı (Kinderzuschlag) alan,
25 yaşından gün almamış tüm çocuk, genç ve genç yetişkinler.

Paketin Kapsadığı Yardımlar
Hangilerdir?
à
à
à
à

O
kul veya kreşte toplu öğle yemeği
G
ünübirlik ve birkaç günlük geziler
D
ers yardımı – ek dersler
S
por, müzik ve kültür hizmetleri –
18 yaşına kadar ayda 10,00 Avro

à Kırtasiye yardımı – öğretim yılı başına 100,00 Avro
àO
kula yol parası yardımı
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Bu Yardımları Nasıl Alabilirim?
Hizmetler sadece talep üzerine verilir. Bu kural özellikle okul,
kreşlerde toplu öğle yemekleri için geçerlidir.
Bundan böyle, Sosyal Yardım Kanunu (SGB) II ve XII veya Sığınma
Talepçileri Hizmet Kanunu (AsylbLG) çerçevesinde eğitim ve
kültürel katılım için sunulan yardımları her yardım döneminde
yeniden talep etmek zorundasınız. Aynısı, kira yardımı (Wohngeld)
veya çocuk yardımı (Kinderzuschlag) onay sürelerinin geçmesi
halinde geçerlidir.

Bu Yardımları Nereden Talep
Edebilirim?
Bu yardımları belediyenizin Sosyal Hizmetler Bürosu’nda
(Sozialbürgerhaus) talep edebilirsiniz. Bulunduğunuz semtte
sunulan olanaklarla ilgili ayrıntıların yanı sıra ilgili talep formunu
internette bulabilirsiniz.

à www.muenchen.de/jobcenter
à www.muenchen.de/sozialreferat
à www.muenchen.de/but

Yardımlar Nasıl Ödenir?
Yardımlar daima doğrudan hizmet sağlayıcılarına (okullar,
dernekler, müzik okulları, vs.) ödenir. Yardımların kendi kişisel
banka hesabınıza ödenmesi mümkün değildir. Ağustos
(70,00 Avro) ve Şubat (30,00 Avro) aylarında hesabınıza ödenen
kırtasiye yardımı istisnadır.

16.09.15 13:25

