Hizmetleri nereden edinebilirim?
işsizlik parası II veya sosyal parası
Kommunales Jobcenter Lahn-Dill
Sophienstraße 5
35576 Wetzlar

Çocuklar, gençler ve genç
yetişkinler için fırsatları
degerlendirin
Eǧitim ve katılım

Wilhelmstraße 16-22
35683 Dillenburg
info@jobcenter-lahn-dill.de, 06441 2107-0
Konut yardımı, çocuk egitimi yardımı, SGB
parası veya Sığınmacı Yararlar Yasası :
Lahn-Dill-Kreis
Abt. Soziales und Integration
Karl-Kellner-Ring 51
35576 Wetzlar
06441 407-1406 oder 02771 407-4150
Stadt Wetzlar
Sozialamt
Ernst-Leitz-Straße 30
35578 Wetzlar
06441 99-5076
bildung-teilhabe@lahn-dill-kreis.de

Kommunales

Neler teşvik edilir?
Okul veya kreş ile Geziler
Doğrudan okula veya anaokuluna geri ödeme
yapılacaktır. Zamanında bir ödeme için, maliyeti kanıtlamak önemlidir, fisleri lütfen atmayiniz.
Geziler
Geziler için yapılan masraflar kanıt ile size iade
edilecektir, fisleri atmayiniz.

Çocuklar ve gündüz bakım merkezleri, genel
veya meslek okullarındaki öğrenciler, ebeveynleri ile aşağıdaki faydalardan birini aldıklarında
özel destek alabilirler (eğitim paketi) :
•
•
•
•

işsizlik parası II veya sosyal ödenek
SGB XII uyarınca servisler
(Sosyal yardim)
İltica başvurusu hak kanunu
Ev yardim parasi veya çocuk yardımı

Ayrica düşük gelirli Aileler belediye iş merkezinin ilk danışma toplantısında kontrol edilmiş
hak talebinde bulunabilirler.

Öğrenci taşımacılığı
Öğrenciler ve ortaöğretim, nakliye masraflarını
geri alabilir. Bu etkinlik yanlizca okulu yürüyerek veya bisiklet ile ulaşmayan Öğrenciler icin
gecerlidir.
sosyal ve kültürel hayata katılım
Çocuklarin ve gençlerin 18 yaşına kadar kulüp
katkıları, müzik dersleri veya rehberli boş zaman etkinlikleri, ayda 15 euroya kadar destekleniyor.
okul malzemeleri
Öğrenciler, Ağustos ayında (yılın ilk yarısı için)
ve Şubat ayında (yılın ikinci yarısının başında)
para yardimi alırlar. Okul cantasi, spor eşyaları,
yazı komisyonları ve çizim malzemeleri gibi
satın alımlar desteklenir. Ödeme doğrudan size
yapılacaktır, fislerinizi lütfen atmayiniz.

öğrenme desteği
Çocuklar sınıf gecmek icin veya mezun olabilmek için desteğe ihtiyaç duyarlar.Uygun ve
gerekli olması halinde ek ders alinabilir. Bunun
icin ögretmenlerden tavsiye belgesi yeterlidir.
öğle yemeği takviyesi
Kreş veya okullar öğle yemeği veriyorsa,
maliyet karşılanabilir. Yetkili kişilere bunun için
kupon verilir.

Bu Hizmetleri nasıl alabilirim?
Her çocuk veya genc için bir form doldurun ve
masraflara dair kanıt sağlayın. Aynı anda birkaç
servis seçebilirsiniz.
Form ve daha fazla bilgi aşağıdaki sayfalarimizda bulabilirsiniz:
www.lahn-dill-kreis.de veya
www.jobcenter-lahn-dill.de

