
Hessisches Ministerium
für Soziales und Integration

NASIL?
Desteği nasıl alırım?

Öğretim ve katılım paketlerinin (Bildungs- und Teilhabe-
pakete) imkanlarından faydalanabilmek için, formalitesiz 
bir yazı yeterlidir. Yazı email ile kabulümüzdür. 

01.08.2019 tarihinden itibaren ayrı dilekçeyle müracaat 
sadece öğrenme desteği için gerekli. Öğretim ve Katılım 
(Bildung und Teilhabe) için diğer tüm yardımları, belgeleri 
ibraz etmeniz durumunda alırsınız. İlgili formları internet 
sayfamızda bulabilirsiniz.

İstisnalar: Ev kira yardımı ve çocuk ek desteği alanlar 
tüm yardımlara ayrı ayrı müracaat etmeleri gerekir.

Formları alabileceğiniz yer:  
www.bildungspaket.neue-wege.org

İLETİŞİM ÖĞRETİM VE KATILIM 
(BILDUNG UND TEILHABE)
Yeni Yöntemler Bergstrasse İlçesi 
(Neue Wege Kreis Bergstraße)  
- Yerel İş Merkezi - (-Kommunales Jobcenter-)
Öğretim ve Katılım (Bildung und Teilhabe)
Walther-Rathenau-Str. 2
64646 Heppenheim
Telefon: 06252 / 15 - 6051 
Faks: 06252 / 15 - 6053
E-Mail: bildungspaket@neue-wege.org

ÇALIŞMA SAATLERİ ÖĞRETİM VE 
KATILIM (BILDUNG UND TEILHABE)
Pazartesi Saat 09:00 − 12:00 | Saat 13:00 − 15:00
Salı Saat 09:00 − 12:00 | Saat 13:00 − 15:00
Perşembe Saat 09:00 − 12:00 | Saat 13:00 − 15:00 
Cuma Saat 09:00 − 12:00 

İnternet sayfamızda size farklı dillerde de bilgiler 
sunmaktayız.

Yayınlayan:  
Yeni Yöntemler Bergstrasse İlçesi  
(Neue Wege Kreis Bergstrasse)
- Yerel İş Merkezi - (- Kommunales Jobcenter -)

Walther-Rathenau-Straße 2
64646 Heppenheim

Eylül 2019

ÖĞRETİM PAKETİ
BERGSTRASSE İLÇESİNDE

01 Ağustos 2019’dan itibaren
geliştirilmiş Servisler



Spor ve Kültüre katılım  
18 yaşından küçük her 
çocuk veya genç için ayda 
15,00 € talep üzerine hazır 
bulunmaktadır. Bunun-
la örneğin bir derneğin 
üyelik ücreti, boş zaman 
etkinliğinin veya bir müzik 
okulundaki müzik dersinin 
ücreti karşılanabilir. 

Günübirlik gezileri ve okul 
seyahatleri  
Okul seyahatleri ve ge-
zilerin masrafları gerçek 
tutarda karşılanır. Harçlık 
karşılanmaz.

Okul gereçleri 
Beher ders yılı için 150 € 
temin edilmektedir. Okul 
başlangıcında 100 € ve 
ara tatilden sonra okul 
başlangıcında 50 €.

Öğrenci Desteği
Bergstrasse ilçesindeki 
öğrenim kurslu en yakın 
okula gidildiğinde öğrenci 
taşıma masrafları karşılanır. 
Okul yolu asgari 3 km’den 
fazla olması gerekmektedir. 
9. veya 10. sınıfın bitimine 
kadar ilçede ÖPNV bölümü 
yetkilidir.

Öğrenme Desteği 
Okul dışı öğrenme desteği 
için masraflar karşılanabilir. 
Lakin: Bunun için ayrı bir 
dilekçeyle müracaat edil-
melidir.

Öğlen Yemeği 
Okul veya anaokulundaki  
toplu öğlen yemeği 
masrafları karşılanır.

OKUL TEMEL PAKETİ

ÖĞRENME DESTEĞİ

ÖĞLEN YEMEĞİ

SPOR & KÜLTÜR

KİM?
Destekleri kim alabilir?

›  Arbeitslosengeld II (işsizlik yardımı II) veya SGB II  
(Sozialgesetzbuch (Sosyal Yardım Kanunu II))  
’ye binaen sosyal yardımı (Sozialgeld)  

› SGB XII (Sozialgesetzbuch (Sosyal Yardım Kanunu XII)) 
 ’ye binaen sosyal yardımı 
› Kira yardımı 
› Çocuk ek yardımı
› İlticaya Başvuran Yardımı Kanunu gereği yardım 
  alan ailelerin çocukları hak sahibidirler.

Öğretim Paketi, 25 yaş altı çocuklar ve öğrenciler 
tarafından talep edilebilir. Sosyal ve kültürel yaşama 
katılım için destek, 18. yaş doldurulana kadar verilir. 
 
Meslek eğitimi maaşı alan gençler ve genç yetişkinlerin 
yardım alma hakları bulunmamaktadır.

NE? 
Ne alırım?
Hangi servisten faydalanabilirim? 


