Başvuru Formu GT 2: İlkokulunda Öğle Yemeği Bedeline Yardım Payı için
Başvuru
(GBS/ GTS)
(sadece rehberlik için form doldurulmadığı takdirde doldurulacaktır)
Lütfen bu dilekçeyi okulun sekreterliğine veriniz!
İşbu başvuru ile, aşağıda kimlik bilgileri yazılı çocuğumuz
Soyadı:
Adı:
Doğum Tarihi:

Sınıfı:

Cadde/Sokak
Hane No.:
Posta Kodu/
Yerleşim Birimi:

Telefon No.
(olası sorular için):

öğle yemeği bedeline yardım payı ödenmesi için başvuruda bulunuyorum/bulunuyoruz.
Öğle yemeği bedeline ödenecek yardım payının yüzde oranı, ailenin büyüklüğü, gelir durumu
ve ücrete tabi rehberliğe katılan diğer küçük kardeşlerin sayısına bağlıdır.
Harçlar Kanununun 13. maddesine göre ekonomik durumum/durumumuz hakkında bilgi
vermeyi kabul ediyorum/ediyoruz.
Aile geliri bazında değil, sadece rehberliğe katılan diğer küçük kardeşler söz
konusu olduğunda uygulanan düzenlemeye dayanarak yardım payı için
başvuruda bulunuyorum/bulunuyoruz (dolayısıyla gelir hakkında belge
sunulmasına gerek yoktur).
Toplam aile gelirine dayanarak yardım payı ödenmesini talep ediyorum/ediyoruz.
"Ortalama Aile Geliri Tespit Formu" uyarınca hesaplanan aylık
gelirim/gelirimizin tutarı şöyledir:
Avro
İlgili belgelerin fotokopileri ekte sunulmuştur ("Ortalama Aile Geliri Tespit Formu", İşverenin Yıllık
Gelir Vergisi Belgesi, Serbest Çalışanlarda Gelir Vergisi Bildirisi, İşkurumundan alınan Yardım Belgesi).

Aile şu kişilerden oluşur (bir aile, kendisi için başvuruda bulunulan çocuk dahil aynı hanede
yaşayan çocuklar, onların anne-babaları ve ayrıca başka yerlerde yaşayan, bakımı
karşılanan çocuklardan oluşur.):
Adı

Doğum Tarihi

*Bakım hakkında ilgili belgelerin fotokopileri ekte sunulmuştur.
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Çocuklar ücrete tabi olarak
rehberlik hizmeti alıyor* (Tam
Gün Rehberlik, Tam Gün
Program (GTS), Kreş, Günlük
Çocuk Yuvası, Günlük Bakım)

Sayfa 1

devamı 2. sayfada
Türkisch

Açıklamalar:
Gelir ve aile yapısı hakkında yanlış beyanatta bulunulmasının dolandırıcılık suçundan sayılacağını ve
ödeneklerin sonradan geri istenmesine yol açabileceğini biliyorum/biliyoruz. Verdiğim/verdiğim
bilgilerin her zaman kontrol edilebileceğini biliyorum/biliyoruz.
Yukarıda beyan edilen gelirin öğretim yılı boyunca %15'ten daha büyük oranda değişirse veya daha
genç bir kardeş çocuğu ücrete tabi rehberlik hizmetine katılır ya da bu hizmetten çıkarsa, yardım
payının yeniden hesaplanması için başvuruda bulunabilirsiniz.
Burada verilen bilgiler, sadece öğle yemeği ücretinin hesaplanması için kullanılacak olup yardım
payının ödenmesi için şarttır.. Bu bilgilerin işlenmesi, Hamburg Okul Kanunu, 98/1 ve 13 maddeleri
uyarınca düzenlenen Okullarda Veri Gizliliği Yönetmeliğinin 1/2 maddesine dayanır. Öğle yemeğine
yardım payının bildirilmesi, Hamburg Veri Gizliliği Kanunu, md 14/1/1 ve 13/1 maddelerine. göre
yapılacaktır.. Kayıtlı veriler hakkında bilgiler edinmek istediğiniz takdirde okul sekreterliğine
başvurabilirsiniz. Verilerinizi düzeltme taleplerinizi de buraya yöneltebilirsiniz.

İmzanızla yukarıda verdiğiniz bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu taahhüt ediyorsunuz.

Hamburg,
(Tarih, Velinin İmzası)

Sayfa 2
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Türkisch

