
Müracat Formu                                                                                                                                      
 
Eğitim ve katilimi kapsayan tüm hizmetler için 
(SGB II ve SGB XII kapsamında olanların 
bireysel okul malzemeleri hariç) her çocuğa 
ayrı bir müracaat formu gerekmektedir. 
 
Çocuklarınızın bu hizmetlerin tamamından en iyi 
şekilde faydalanmaları için başvurularınızı 
zamanında yapınız. 
 
Sosyal Yardım Onay Belgesi ile birlikte size 
uygun kuponu alırsınız. Bu kuponu hesap 
tabelanız ile birlikte bu tür hizmetleri sunan 
kurumlara veriniz. Bu kurumlar kuponun 
karşılığını Freiburg Belediyesi Sosyal ve Yaşlılar 
Dairesi`den doğrudan karşılar. Kuponu nakit 
parayla ödetmek mümkün değildir. 
 
Eğitim ve katılımla ilgili bireysel hizmetleri 
kapsayan bilgileri aşağıda belirtilen broşürlerde 
bulabilirsiniz: 
 
 
� Broşür "Okul gezileri" 
� Broşür "Okul malzemeleri" 
� Broşür "Okul taşıma" 
� Broşür "Öğrenmeyi destekleme" 
� Broşür "Öğlen yemeği" 
� Broşür "Sosyal ve kültürel katılım"     
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Katılımı mümkün kılmak 
 
2011`den itibaren yardıma ihtiyacı olan çocuk 
ve gençlerin asagidaki imkânlardan 
faydalanmalari için yasal katılım hakları vardır. 
Bunlar, okul gezileri, okulda ögle yemegi, okul 
sonrası ev ödevlerine yardım ve anaokulu 
ayrıca müzik, spor, oyun gurupları ve dernekler 
gibi. Cünkü yeni egitim paketi SGB II veya SGB 
XII kapsaminda olup (3 / 4 bölüm - Sığınmacılar 
yasasinina dâhil olanlar) tüm cocukları, gençleri 
ve 25 yaşın altındaki genç erişkinleri veya konut 
yardımı, çocuk yardımı alan ebeveynleri 
desteklemek içindir. 
 

Bu hizmetler için nereye müracat edilir? 
 

ALG II yardımı alanlar Jobcenter Freiburg`a, 
konut yardimi ve/veya çocuk yardımı alanlar 
Emlak ve Konut Dairesine (Amt für 
Liegenschaften und Wohnungswesen) 
müracatta bulunabilirler. Sosyal yardım alanlar 
basvurularını Sosyal ve Yaşlılar Dairesine (Amt 
für Soziales und Senioren) yapabilirler. 
Gelecekte, eğitim ve katılım hizmetlerinden 
faydalanmak içn her defasında SGB II ve SGB 
XII hizmetlerinin onayından sonra yeniden 
başvurmanız gerekmektedir. Aynısı konut 
parası kararı ya da çocuk yardımı kararının 
bitiminden sonrası içinde geçerlidir. 
 

Hangi hizmetler sunulmaktadir? 
 
Çocuklar, gençler ve genç yetişkinler için 
aşağıdaki hizmetler vardır: 
 
� Öğrenciler için bir günlük okul ve 

anaokulu gezileri ve bir günden fazla 
süren sınıf gezileri, 

� Öğrenciler için okul malzemeleri, 
� Öğrenciler için okul taşımacılığı, 
� Öğrenciler için destek eğitimi, 
� Öğrenciler ve anaokuluna giden 

çocuklar için öğle yemeği para yardımı 
ve 

� Çocuklar ve 18 yaşına kadar olan 
gençler için sosyal ve kültürel yaşama 
katılım. 

 
Hangi maliyetler “bir günlük okul gezileri 
ve bir günden fazla süren sınıf 
gezilerinde” karşılanmaktadır? 
 
Öğrenciler ve anaokuluna devam eden 
çocukların bir günlük gezi ve bir günden fazla 
süren sınıf gezileri gittikleri kurum tarafından 
faturalandırılmış maliyetleri karşılanmaktadir. 

 
Okul malzemeleri nelerdir? 

 
Öğrenciler okul ihtiyaçları için her yıl 1. Agustos` 
da (sosyal yardim ve temel koruma alanlar 1. 
Eylül`de) 70,00 € ve 1. Subat`ta 30,00 €* alırlar.  
Bu yardımla okul çantaları, spor malzemeleri ve 
dolma kalem, boya kalemleri, hesap makinesi, 
defter gibi yazı malzemeleri alımı 
kolaylaştırımaktadır.  

 
(* 2010 yılına kadar her ders yılı için Ağustos ayında 100,00 

€ ödendi, ki bu yeni düzenleme ilk olarak 2011/2012 öğretim 

yılı için geçerlidir. ) 

 

Okul taşımacılığı ücreti ne zaman 
karşılanır? 

 

Öğrenci taşıma hizmetleri “Freiburg Belediyesi 
Ögrenci Taşımacılığı Maliyetleri Karşılama 
Tüzüğü” çercevesinde karşılanmaktadır. 

Öğrenciler aldıkları hak bildirim belgelerini (ALG 
II karar belgesi, konut yardımı kararı, sosyal 
yardım kararı) Regio kartı alabilmek için 
"öğrenci / meslek öğrencisi ” uygunluk belgesi.) 
okul sekreterliklerine göstererek taşıma 
ücretlerini karşılatabilirler. 

 
“Öğrenime destek” ne anlama gelir? 

 
Çocuklar bazen okulda öğrenme hedeflerine 
ulaşmak için desteğe ihtiyaç duyarlar. Okul 
sundukları imkanlar ile yeterli olmuyorsa, 
mevcut eksiklerin giderilmesinde ve böylece 
sınıf içinde hedeflenen amaçlara ulaşmak için,  
öğrenime katkıda bulunacak ek bir destek 
verilebilir.  

 
Kim “öğle yemeği yardımı” alır? 

 
Eğer okullar ve anaokulları öğle yemeği 
sunuyorlarsa, öğrenciler ve anaokuluna giden 
çocuklar öğle yemeği yardımı alırlar. Öğle 
yemeklerinede herkesin 1,00 € kendisi ödemesi 
gerekmektedir. 
 
"Sosyal ve kültürel yaşama katılım" ne 
anlama gelir? 
 
18 yaşından küçük çocuk ve ergenler müzik 
dersi, spor, oyunlar, sosyal etkinlikler, boş 
zamanların değerlendirilmesi gibi dernek, kültür 
ve  tatil faaliyetleri için aylık 10,00 € alırlar. 
 
Bu hizmetlerden nasıl faydalanılır? 
 
Bu hizmetler kişisel kırtasiye ihtiyaçları hariç 
nakit para olarak değil, kupon olarak ödenir. 
 


