Öğrenci taşıma masrafları
Ne tür hizmetler veriliyor?
Ev ve okul arasındaki mesafe uzun ise,
otobüs veya tren biletlerinin bir kısmı ödenebilir. Öğrenci yol ücretleri için Hamburg
Yönetmeliği’nin hükümleri geçerlidir. Daha fazla bilgiyi okul sekreterliğinden edinebilirsiniz.
Yardımdan yararlanabilenler
•	Genel eğitim veya meslek eğitimi veren bir okula
giden öğrenciler.
Yardımdan yararlanamayanlar
•	Staj ödeneği alan meslek okulu öğrencileri,
•	SGB II uyarınca yardım alma hakkına sahip olan ve
kira ve çocuk yardımı alma hakkına sahip olan 25
yaşın üzerinde kişiler.
Ne yapmanız gerekiyor?
Okul sekreterliğine veya okula yardım alma hakkına
sahip olduğunuzu kanıtlayan bir belge (onay belgesi
veya Eğitim ve Katılım (BuT) bildirimi) ibraz edin. Okul,
gerekli şartların mevcut olup olmadığını kontrol eder
ve çocuğunuzun bir bilet almasını sağlar. Dikkat: Artık
devlet yardımı almıyorsanız, bunu ivedilikle okula bildirmeniz gerekiyor.

Okulda öğle yemeği
Ne tür hizmetler veriliyor?
Okulda toplu öğle yemeği veriliyorsa,
masrafları karşılanır. Teneffüs atıştırmalıkları
ödenmez.
Yardımdan yararlanabilenler
•	
Genel eğitim veya meslek eğitimi veren bir okula veya
anaokuluna giden öğrenciler.
Yardımdan yararlanamayanlar
• Staj ödeneği alan meslek okulu öğrencileri,
•	SGB II uyarınca yardım alma hakkına sahip olanlar
ve kira ve çocuk yardımı alma hakkına sahip olan
25 yaşın üzerinde kişiler.

Ne yapmanız gerekiyor?
Çocuğunuzu okulda bağlayıcı olarak öğle yemeği için
kaydedin ve okul sekreterliğine yardım alma hakkına
sahip olduğunuzu kanıtlayan belgenizi (onay belgesi
veya Eğitim ve Katılım (BuT) bildirimi) ibraz edin. Bu
durumda çocuğunuz öğle yemeğini ücretsiz olarak
yiyebilir. Dikkat: Artık devlet yardımı almıyorsanız,
bunu ivedilikle okula bildirmeniz gerekiyor.

Kreşte öğle yemeği
Ne tür hizmetler veriliyor?
Kreşte toplu öğle yemeği veriliyorsa,
masrafları karşılanır. Teneffüs atıştırmalıklar
ödenmez.
Kimler hizmetlerden yararlanabilir?
•	Bir kreşe devam eden veya bir günlük bakıcı
tarafından bakılançocuklar.
Ne yapmanız gerekiyor?
Lütfen kreş kuponu veya günlük bakım evi onayı
başvurusu esnasında yardım alma hakkına sahip
olduğunuzu kanıtlayan belgenizi (onay belgesi veya
bildirimi) yetkili bölge dairesine ibraz edin. Çocuğunuz
öğle yemeğini ücretsiz olarak yiyebilir.

Ders desteği
Ne tür hizmetler veriliyor?
Özel derse ihtiyacı olan öğrenciler için
ücretsiz teklifler mevcuttur.
Yardımdan yararlanabilenler
•	Genel eğitim veya meslek eğitimi veren bir okula
giden öğrenciler.

Okulun görevleri
Öğrencilerin hangi ders veya alanda ders desteğine
ihtiyacı olduğuna karar verir. Okul size uygun bir teklif sunar.
Ne yapmanız gerekiyor?
Okul sekreterliğine yardım alma hakkına sahip
olduğunuzu kanıtlayan bir belge (onay belgesi veya
Eğitim ve Katılım (BuT) bildirimi) ibraz edin. Diğer
her şey ile okul ilgilenir. Dikkat: Artık devlet yardımı
almıyorsanız, bunu ivedilikle okula bildirmeniz gerekiyor.

Kültür, müzik, spor ve boş zaman
Ne için para ödenir?
Ayda 15 Euro sabit bir yardım ile sosyal ve
okul dışı aktivitelere katılım teşvik edilir
Alan:
•	
Kültür örneğin tiyatro atölyeleri
• Müzik örneğin okul dışında müzik eğitimi,
• Spor kulüplerinde spor
• Boş zaman aktivitelerine katılım (örneğin izcilik)
•	
Bu aktiviteler için ekipman satın veya ödünç almak.
Birikim: Onay dönemi içinde kullanılmayan katkılar
biriktirilebilir. Biriktirilen tutar örneğin bir tatil
etkinliği veya ekipman için kullanılabilir.
Örneğin futbol topu,veya buz pateni, masa tenisi raketi ve müzik aletleri satın alabileceğiniz veya ödünç
alabileceğiniz ekipmanlardır.
Yardımdan yararlanabilenler
•	18 yaşın altındaki çocuklar ve gençler

Ne yapmanız gerekiyor?
Sosyo-kültürel katılım yardımları için (kültür, müzik,
spor, boş zaman etkinlikleri ve ekipman) Hamburg’ da
yardım alanlar için sorumlu merkezi bölge dairesi yetkilidir..
Önemli: Eimsbüttel Bölge Dairesi, İş Bulma Kurumundan veya başka bir yerel genel sigorta kurumundan
yardım aldığınızda da yetkilidir!
Eimsbüttel Bölge Dairesi,
Genel sigorta ve sosyal işler eğitim ve katılım - muhasebe birimi
Grindelberg 62 - 66
20144 Hamburg
Sosyo-kültürel katılım hesaplamaları ile ilgili sorularınız
varsa bize şu adrese e-posta gönderebilirsiniz:
bildungspaket@eimsbuettel.hamburg.de.
Aylık 15 Euro tutarındaki sabit katılım payını almanın
iki yolu vardır:
Ödeme, hak sahibi olarak size yapılır:
Bir teklife katılım sağlarsınız ve katılım payı için „Sosyo-kültürel katılım başvurusu formu” ile başvuruda
bulunursunuz. Aktivitenin sağlayıcısı tarafından onay
alın. Formu Eimsbüttel muhasebe birimine gönderin.
İnceleme yapıldıktan sonra onaylanan tüm ana yardım
dönemi boyunca her ay, başvuru esnasında belirtmiş
olduğunuz hesabınıza 15 Euro ödeme yapılır.

HAMBURG EĞİTİM
PAKETİ

Hesabın doğrudan sağlayıcı ile yapılması:
Hak sahibi olduğunuzu kanıtlayan belgenizi sağlayıcıya
ibraz edin ve hesap doğrudan sağlayıcı ve Eimsbüttel
muhasebe birim arasında görülür.
Daha fazla bilgi için:

Yardımdan yararlanamayanlar
•	Staj ödeneği alan meslek okulu öğrencileri,
•	SGB II uyarınca yardım alma hakına sahip olanlar
ve kira ve çocuk yardımı alma hakına sahip olan
25 yaşın üzerinde kişiler.

www.hamburg.de/bildungspaket
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Daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz:

www.hamburg.de/bildungspaket
Aşağıdaki yardımları alıyorsunuz veya
alma hakkına sahipsiniz:
•	
İşsizlik ödeneği II veya sosyal yardım (SGB II),
•	Sosyal yardım ve temel yaşlılık ve malullük sigortası
(SGB XII),
•	Sığınmacılar Yardım Yasası (AsylbLG) kapsamında
yapılan yardımlar,
• Kira veya
•	Federal Çocuk Parası Yasası kapsamında verilen
çocuk yardımı.

Artık Hamburg Eğitim Paketi’nden
yararlanabilirsiniz.
Bilmenizde yarar var
Devlet yardımı almıyorsanız ve düşük bir geliriniz varsa yine eğitim paketinden yararlanabilirsiniz. Örnek: Çocuğunuzun yaklaşan okul gezisi
masraflarını kendi gelirinizden karşılayamıyor
musunuz? Lütfen yetkili genel sigorta ve sosyal
işler dairesine veya yetkili iş bulma kurumuna
başvurun. Yetkili hizmet dairesi, gelir incelemesi
yaptıktan sonra, gerçekten ihtiyaç olduğunu tespit ederse, sınıf gezisinin masraflarının tamamını
veya bir kısmını öder .
Yetkili hizmet dairesi kimdir?
Eğer aşağıdaki sayfalarda başka kesin bir bilgi
verilmemiş ise
• SGB XII ve AsylbLG uyarınca hak sahibi olanlar için yetkili hizmet dairesi genel sigorta ve sosyal işler dairesi
veya sosyal yardım merkezidir
•	SGB II (İşsizlik ödeneği II veya sosyal yardım) uyarınca
hak sahibi olanlar için iş bulma kurumu ve
•	kira yardımı ve çocuk yardımı alan aileler için Eimsbüttel Bölge Dairesi, genel sigorta ve sosyal işler eğitim
ve katılım - muhasebe birimi Grindelberg 62 - 66,
20144 Hamburg. Lütfen eğitim paketi ile ilgili yardım
başvurusu formunuza güncel kira yardımı veya çocuk
yardımı belgenizi ekleyin.

Geziler ve seyahatler
Ne tür hizmetler veriliyor?
Çocuk bakıcıları eşliğinde veya okul ile
yapılan günübirlik geziler veya bir kaç
günlük seyahat masrafları karşılanır. Cep
harçlığı karşılanmaz.
Yardımdan yararlanabilenler
•	Bir kreşe devam eden veya bir günlük bakıcı
tarafından bakılançocuklar.
•	Genel eğitim veya meslek eğitimi veren bir okula
veya anaokuluna giden öğrenciler.
Yardımdan yararlanamayanlar
•	Staj ödeneği alan meslek okulu öğrencileri,
•	SGB II uyarınca yardım alma hakkına sahip olanlar
ve kira ve çocuk yardımı alma hakkına sahip olan
25 yaşın üzerinde kişiler.
Ne yapmanız gerekiyor?
Günübirlik geziler
Başvuru formunu doğrudan ilgili kurumdan (kreş, okul,
vb.) alabilir veya www.hamburg.de/bildungspaket
sayfasından indirebilirsiniz. Başvuru formunu doldurun ve kurumdan kaşe vurdurarak onaylatın. İşsizlik
ödeneği II veya sosyal yardım (SGB II), kira yardımı
veya çocuk yardımı alıyorsanız, doldurduğunuz
başvuru formunu postayla doğrudan aşağıdaki adrese gönderin:
Genel sigorta ve sosyal işler eğitim ve katılım - muhasebe birimi Grindelberg 62 - 66, 20144 Hamburg.
Eğer SGB XII veya AsylbLG uyarınca yardım
alıyorsanız, lütfen başvuru formunu yetkili genel sigorta ve sosyal işler dairesine veya sosyal yardım
merkezine ibraz edin.
Sınıf gezileri
Gündüz bakım evi veya okul ile yapılan bir kaç günlük
seyahatler için başvuru formunu yetkili hizmet dairesine ibraz edin Hizmet dairesi hesabı ilgili kurum ile
görecektir.

Ya da

Önemli:
Kısa sürede planlanan gezi ve seyahatlerde masrafları
önceden ödediyseniz, başvuru formunda bunu belgeleyin, böylece ödediğiniz parayı geri alabilirsiniz.

Okul malzemeleri

Kreş veya bakıcı eşliğinde yapılan gezi veya seyahatlerde kreş veya bakıcı hesabı doğrudan yetkili hizmet
dairesi ile de görebilir.

1. Ağustosta ve 1 Şubatta sabit bir ödenek alır. Bu ödenekle örneğin. okul çantası,
spor malzemeleri yazı, hesap ve resim malzemeleri,
örneğin dolma kalem, boya kalemleri, pergel, gönye
ve silgi alınabilir.

Okullarda tam gün tatil bakımı
Tam günlük eğitim ve bakım hizmetleri kapsamında çocuklar ve gençler bir
eğitim öğretim yılında altı hafta ücretsiz
tatil bakımından yararlanabilir.
Kimler hizmetlerden yararlanabilir?
•	Anaokuluna veya genel eğitim veren bir okula giden 14 yaş ve altı öğrenciler.
Ne yapmanız gerekiyor?
Lütfen tam gün bakım başvuru formunu doldurun
ve okulda başvuru esnasında hak sahibi olduğunuza
dair belgenizi (onay belgesi veya Eğitim ve Katılım
(BuT) bildirimi) ibraz edin. Böylece çocuğunuz altı
haftalık ücretsiz tatil bakımından yararlanabilir.
Çocuğunuzun hangi tatilde bakım hizmetlerinden
yararlanacağına siz karar verirsiniz.

Ne tür hizmetler veriliyor?
Öğrenciler okul malzemeleri için her yıl

Yardımdan yararlanabilenler
•	Genel eğitim veya meslek eğitimi veren bir okula
veya anaokuluna giden öğrenciler.
Yardımdan yararlanamayanlar
•	Staj ödeneği alan meslek okulu öğrencileri,
•	SGB II uyarınca yardım alma hakkına sahip olanlar
ve kira ve çocuk yardımı alma hakkına sahip olan
25 yaşın üzerinde kişiler.
Ne yapmanız gerekiyor?
SGB II veya SGB XII uyarınca yardım alıyorsanız ve
çocuğunuz 7 ila 15 yaş arasında ise, bir şey yapmanıza
gerek yok. Bu durumda para otomatik olarak yetkili hizmet dairesine gönderilir.
7 yaşından küçük ve 15 yaşından büyük öğrenciler
için veya kira yardımı veya çocuk yardımı alanlar veya
AsylbLG uyarınca yardım alanlar için çocuğun okul
kaydını bir öğrenci belgesi ile kanıtlama zorunluluğu
vardır. Öğrenci belgesini okul sekreterliğinden alabilirsiniz. Lütfen öğrenci belgesini yetkili hizmet dairesine ibraz edin. Kira yardımı ve çocuk yardımı alanlar
“Kişisel okul malzemeleri için başvuru formunu” doldurarak Eimsbüttel muhasebe birimine göndermelidir.
Önemli:
Eğer çocuk eğitim öğretim yılı devam ederken okula
başlar ve bu nedenle okul malzemeleri ödeneği alamazsa, ödenek için sonradan da başvuru yapılabilir.
Tüm şartların mevcut olup olmadığına ilgili hizmet
dairesi karar verir.

Telefon: 040 - 428 280
E-Mail: bildungspaket@soziales.hamburg.de
Hamburg sizi akıllı yapar:

Kütüphanelerden
ücretsiz yararlanmak
Eğitim paketinin faydalarına
ek olarak, Hamburg, uygun olan tüm çocuklar ve
gençler için Hamburg kütüphanesi için yıllık bir
kartı finanse ediyor. Bu, Hamburg‘un halka açık
kütüphanelerin sunduğu cazip hizmet yelpazesinin kolayca ve ücretsiz olarak kullanılabileceği
anlamına gelir.
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