Programa Beşdarîyê:
• Beşdarî ya civakî û çandî:
• Pere ji beşdarî ya jîyana civakî û çandî wê
serê heyvê ji 10 € bilind bibe û bibê 15 €
jibona heqê kulûban, hizmeta çandî û kêf û
şahîyêre (mesele kulûbên sporê, dersa
muzîkê, dersa sobayîyê, kêf û şahî, hwd.).
Ji kereme xwere têketine xwe yan jî
benderbaza endamîya xwe bidine Jobcenter
yan jî Sozialamtê. Heqê wan masrafan
Jobcenter yan jî Sozialamt ve jibona we
yekser bide dem û dezgehê. Dibe ku heqê
masrafa weye dayî piştre bidine we.

Pirsên we di vê mijara programa hînkirin û
beşdarîyê de hebin, ji kereme xwere xeberê
bidine Jobcenter, Sozialamt yan jî:
Rhein-Kreis Neuss
Der Landrat
Sozialamt
Lindenstraße 4-6
41515 Grevenbroich
Tel: 02181 601-5032
E-mail: bildungspaket@rhein-kreis-neuss.de
Hûn dikarin alîkarîyê jibona nivîsandina
daxwazname xwe ji hevparên civakîya
dibistana Rhein- Kreis Neuss bistênin.
Gava hûn alikarîye jibona tekîlîyê bixwazi,
birêz
Fatma Pekin-Aras
-Mezina xizmeta civakîya dibistanêTel: 0172 / 822 31 57
Email: f.pekin-aras@but-neuss.de
ê alîkarîyê bidê we.
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Paketa hînkirin û beşdarîyê
Agahîya giştî

Paketa hînkirin û beşdarîyê

Şertên dî cine?

Ev paketa hînkirin û beşdarîyê îmkanekê dide
we ji bona go hûn garibin vê alîkarîya
hînkirinê û kêf û şahîyê ji zarokên xwere bi
taybet bi kar bênin. Ji 01.08.2019 va ev xizmet
bi qanûna “Starke-Familien-Gesetz“ pêş ket
û nîvisandina daxwazname rahattir bû.

Bi taybet jibona xizmeta hînkirinê ev şêrt dive
verine cih:

Ki digarê dawa xizmeta paketa hînkirin û
beşdarîye bike?

• Hemû xendekarên go dicine dibistanê û
dibistana şuxl û ti alîkarîya pere jibona
xwendina şuxlê xwe nastênin û dibin 25
salandene, digarin dawa ve xizmetê
bikin.
• Her waha ve xizmetê didine gerê, seferan
û xwarina nîvroyan zarokên li dibistana
zarokan û li cihê miqata zarokan.

Divê zarok û ciwan yek ji wan xizmetan bistenê:
• Grundsicherung für Arbeitssuchende
vom Jobcenter (SGB II) – (Alîkarîya
esasî ji kesen go ji Jobcenterê şuxl
digerin)
• Sozialhilfe (SGB XII) – (Perê civakî)
• Wohngeld (WoGG) – (Perê runiştinê)
• Kinderzuschlag (KiZ) - (Perê zarokan)
• Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Jibona xizmeta beşdarîyê her waha ev şert dive
verine cih:
• Daxwazname ve ximetê jibona zarok û
ciwanên hata 18 salîyerê.

Ci xizmet di vê paketa hînkirin û be
beşdarîyê de heye?
Xizmeta hînkirinê:
• Hewcedarîyên dibistanê:
Berî go dibistan vebê, di tebaxe de, 100 € û
di nîvê salê da, di sibate de, 50 € didinê we.
Kesên go destûra va ya xizmeta alîkarîya
runiştinê yanjî perên zaroka hebe, mecburin
dawa wan para ji Sozialamta li bajarê go
dijîn bikin. Hûn her waha dikarin
daxwaznama meya amede bi kar bênin.
• Xwarina nîvro:
Em heqê xwarina nîvro li cihê miqata
zarokan / dibistanê / dibistana rojê (OGS
yanji OGATA) bi timamî didin. Ji kereme
xwere

hesabê bidinê Jobcenter yanjî Sozialamtê,
û xeberê bidine wan go zarok yanjî
ciwanên we li wan cihên gotî xwarina
xweya nîvroyê dixo. Jobcenter yanjî
Sozialamt ve heqê xwarine yekser bide
wan. Dibe ku heqê masrafa weye dayî
piştre bidine we.
• Masrafa ger û seferên bi dibistanêre,
xwarina nîvro li cihê miqata zarokan /
dibistanê / dibistana rojê (OGS yanji
OGATA) bi timamî didin. Ji kereme xwerê,
gêlîka go van cihê gotî xeber danê we,
forma pirsan dagirin û teslîm bikin.
Jobcenter yanjî Sozialamt ve heqê
xwarine yekser bide wan. Dibe ku heqê
masrafa weye dayî piştre bidine we.
• Masrafa reh an xwendekaran:
Li gorî mafên nû, heqê bileta VRR go we
dane yanjî bileta trenê (Bahnticket), go
dibistan yanjî kargêrîya dibistane dane ê
bi timamî bidine we. Ji kerema xwere
hesabê xweya banqê şanî Jobcenter yanjî
Sozialamtê bikin, hesabê wede divê xuya
bike, go we heqe reh daye.
• Alîkarîya fêrbûnê:
Xwendekarên go alîkarîyeke dî, ji xênî
alîkarîyên go dibistan didê, wek dêrsên dî
li malê (Nachhilfe), dikarin dawa wê
alîkarîye bi dagirtina forma dibistanê
bikin. Mamoste û dibistanê dersê derwe li
malpera Rhein Kreis Neuss amedenê:
www.rhein- kreisneuss.de/bildungspaket.

