
Katılım hizmetleri:
• Sosyal ve kültürel katılım:

Dernek katkı payları, kültür ve boş zaman
aktiviteleri için sosyal ve kültürel hayata
katılım ile ilgili bütçe aylık 10 EURO’dan 15
EURO’ya yükseltilecektir (örn. spor
dernekler, müzik dersleri, yüzme kursları,
tatil aktiviteleri vs.). İş Bulma Merkezine
veya bağlı bulunduğunuz Sosyal İşler
Müdürlüğüne uygun bir kayıt veya üye
kimliği ibraz edin.
İş Bulma Merkezi veya Sosyal İşler
Müdürlüğü söz konusu giderleri kurumla
doğrudan mahsup edecektir. Sadece
istisnai durumlarda giderler bizzat size
verilir.

Eğitim ve Katılım Paketi konusuyla alakalı 
sorularınız varsa, o zaman İş Bulma Merkezine 
veya Sosyal İşler Müdürlüğüne veya aşağıdaki 
adrese başvurun:

Rhein-Kreis Neuss Kaymakamlığı 
Sosyal İşler Müdürlüğü
Lindenstraße 4-6
41515 Grevenbroich
Tel: 02181 601-5032
E-e-posta: bildungspaket@rhein-kreis-neuss.de

Dilekçe hazırlarken Rhein-Kreis Neuss’de okul 
sosyal hizmet çalışanları size destek verecektir.

Sizi uygun bir irtibat kişisine
Bayan Fatma Pekin-Aras
-Okul Sosyal İşler Koordinatörü- Tel:
0172 / 822 31 57
E-posta: f.pekin-aras@but-neuss.de
yönlendirecektir.

Eğitim ve Katılım Paketi
Genel bilgiler
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Eğitim ve Katılım Paketi 
Eğitim ve Katılım Paketiyle çocuklarınızın 
kontrollü biçimde ilave eğitim ve boş zaman 
aktivitelerine katılmaları imkanı verilecektir. 
01.08.2019 tarihinden itibaren söz konusu 
hizmetler „Güçlü Aile Yasası“ ile iyileştirilecek 
ve dilekçe oluşturma süreci 
kolaylaştırılacaktır. 

Eğitim ve Katılım paketinden kim faydalanabilir? 

Çocuklar ve gençler aşağıdaki hizmetlerin birinden 
faydalanmalıdır: 

• İş Bulma Merkezi tarafından iş
arayanlar için temel güvence (SGB II)

• Sosyal yardım (SGB XII)
• Konut parası (WoGG)
• Çocuk parası (KiZ)
• Mülteci başvuru yasasının (AsylbLG)

kapsamına giren hizmetler

Başka hangi koşulların sağlanmış olması 
gerekir? 

Eğitim hizmetleri için ayrıca aşağıdaki koşulların 
sağlanmış olması gerekir: 

• Genel eğitim veya meslek eğitimi veren bir
okula giden ve mesleki eğitim ücreti
almayan 25 yaşına kadar olan tüm
öğrenciler bu hizmetten faydalanabilir.

• Bunun yanında geziler veya seyahatler için
ve de çocuk bakım kurumlarında veya
kreşlerde bulunan çocuklara da öğle
yemeği hizmetleri verilebilir.

Katılım hizmetleri için ayrıca aşağıdaki koşulların 
sağlanmış olması gerekir: 

• 18 yaşına kadar olan tüm çocuklar ve
gençler bu hizmetten faydalanabilir.

Eğitim ve Katılım Paketi hangi 
hizmetleri kapsıyor? 

Eğitim hizmetleri: 

• Okul ihtiyacı
Ağustos ayında eğitim dönemi başlarken 100
EURO ve Şubat ayında 2. eğitim döneminde
50 EURO ödeme yapılır. Konut parası veya
çocuk parası alan hak sahipleri ise ödeneği
ikametlerinin bağlı bulunduğu Sosyal İşler
Müdürlüğünden herhangi bir form olmadan
talep etmelidir. Bununla alakalı bilindik
dilekçe şablonunu da kullanabilirsiniz.

• Öğle yemeği:
Çocuk kreşlerinde / okullarda / tüm gün
eğitim veren okullarda (OGS veya OGATA)
öğle yemeği masrafları tamamıyla
karşılanır.

Bunun için İş Bulma Merkezine veya bağlı 
bulunduğunuz Sosyal İşler Müdürlüğüne, 
çocuğunuzun bahsi geçen kurumların 
birinde öğle yemeği yediğini belirten bir 
belge ibraz edin. İş Bulma Merkezi veya 
Sosyal İşler Müdürlüğü söz konusu giderleri 
kurumla doğrudan mahsup edecektir. 
Sadece istisnai durumlarda giderler bizzat 
size verilir. 

• Okul ve sınıf gezileri: Çocuk kreşlerinde /
okullarda / tüm gün eğitim veren okullarda
(OGS veya OGATA) okul ve sınıf gezisi
kapsamında olan öğle yemeği masrafları
tamamıyla karşılanır. Bahsi geçen
kurumlardan biri gezinin tarihi açıkladıktan
sonra kurum tarafından doldurulan soru
formunu ibraz edin. İş Bulma Merkezi veya
Sosyal İşler Müdürlüğü söz konusu giderleri
kurumla doğrudan mahsup edecektir.
Sadece istisnai durumlarda giderler bizzat
size verilir.

• Okul taşıma giderleri:
Okul üzerinden veya eğitim müdürlüğü
tarafından teşvik edilen VRR bileti veya tren
bileti katkı payı, en son düzenlemeler
doğrultusunda size komple ödenecektir.
Taşıma birliğinin ödemeyi tahsil ettiğini
gösteren bir hesap ekstresini İş Bulma
Merkezi veya Sosyal İşler Müdürlüğüne ibraz
edin.

• Öğrenme desteği:
Okulda sunulan programların dışında
derslerinde başarılı olmaları için başka
desteklere (ek dersler) ihtiyaç duyan
öğrenciler bu desteği okul tarafından
doldurulmuş bir soru formunu ibraz ederek
talep edebilir. Uygun öğrenme desteklerini
(ek ders öğretmeleri veya ek ders okulları)
Rhein-Kreises Neuss’un www.rhein- kreis-
neuss.de/bildungspaket internet adresinde
bulabilirsiniz.


