
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 paketi ile çocuklarınız için ek eğitim ve boş 
zaman aktivitelerinden yararlanabilirsiniz.  
 
Eğitim ve katılım paketi yardımlarından kimler faydalanabilir? 
 
Çocuklar ve gençler aşağıdaki yardımlardan birini almalıdır: 
o Jobcenter’da iş arayanlar için temel güvence (SGB II) 
o Sosyal yardım (SGB XII) 
o Konut yardımı (WoGG) 
o Çocuk yardımı (KiZ) 
o Sığınmacılar Yardım Yasası (AsylbLG) kapsamındaki haklar 
 
Hangi gereksinimlerin karşılanması gerekiyor? 
 
Eğitim yardımları için aşağıdaki gereksinimler de karşılanmalıdır: 
o Genel veya meslek okuluna giden ve eğitim ödeneği almayan 
25 yaş altı öğrenciler yardım alma hakkına sahiptir.  
o Ayrıca kreşe veya gündüz bakımevlerine giden çocuklara 
geziler, seyahatler ve öğle yemeği için yardımlar da verilebilir. 
 
 
o 18 yaş altı çocuk ve gençlerin katılım yardımı alma hakları 
vardır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eğitim ve katılım paketi hangi yardımları içeriyor? 
 
Eğitim yardımları: 
 
o Okul malzemeleri: 
 
Eğitim-öğretim yılının başında Ağustos ayında 104 €, öğretim 
yılının ikinci yarısında Şubat ayında 52 € ödenir.   
Sadece konut yardımı veya çocuk yardımı alan kişiler, ikamet 
yerlerindeki sosyal yardım dairesine ödeme için gayri resmi 
olarak başvurmalıdır. 
Ayrıca başvuru formunu da kullanabilirsiniz. 
 
o Öğle yemeği yardımı: 
Kreş / okul / tam gün açık okulda (OGS veya OGATA) öğle yemeği 
masrafları tam olarak karşılanmaktadır. Lütfen çocuğunuzun 
belirtilen tesislerden birinde öğle yemeğine katıldığını lütfen iş 
bulma merkezine veya sorumlu sosyal yardım dairesine ibraz 
edin. Jobcenter veya sorumlu sosyal yardım dairesi, masrafları 
doğrudan karşılayacaktır. 
 
o Geziler (okul gezileri) ve sınıf gezileri: 
Geziler (okul gezileri) ve sınıf gezileri, kreş / okul / tam gün açık 
okulda (OGS veya OGATA) öğle yemeği masrafları tamamen 
karşılanır. Lütfen okuldan aldığınız bilgi mektubunu, gezinin 
duyurulmasından sonra zamanında iş merkezine veya sorumlu 
sosyal yardım dairesine gönderin. 
Masraflar doğrudan karşılanacaktır. 
 
o Öğrenci ulaşım masrafları: 
Halihazırda okul veya okul yönetim ofisi tarafından karşılanan 
bir VRR bileti veya tren bileti için katkı payı, yeni düzenlemelere 
göre tamamen geri ödenecektir. Lütfen Jobcenter’da veya 
sorumlu sosyal yardım dairesine, ulaşım derneğinin ödemesini 
gösteren bir banka hesap özeti gönderin. 
 
o Öğrenim desteği: 
Okul tekliflerine ek olarak öğrenim hedeflerine (özel ders) 
ulaşmak için ek desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler, okul tarafından 
doldurulmuş bir anket göndererek başvuruda bulunabilirler. 
Uygun öğrenim desteği teklifleri (eğitmenler ve ders veren 
okullar) www.rheinkreis-neuss.de/bildungspaket adresindeki 
Rhein-Kreis Neuss web sitesinde bulunabilir. 
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 Katılım yardımları: 
 
o Sosyal ve kültürel katılım: 
Sosyal ve kültürel hayata katılım için kulüp ücretleri, kültürel ve 
boş zaman etkinlikleri (örneğin spor kulüpleri, müzik dersleri, 
yüzme kursları, tatil kampları vb.) için ayda 15 € yardım 
yapılabilir. Lütfen ilgili kayıt veya üyelik kartını Jobcenter’a veya 
sorumlu sosyal yardım dairesine gönderin. 
Jobcenter veya sorumlu sosyal yardım dairesi, masrafları 
karşılayacaktır.  
 

Eğitim ve katılım paketi ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, 
lütfen Jobcenter’daki veya yerel sosyal yardım dairesindeki 
sorumlu memurlarla iletişime geçin. 
 
Genel sorunuz varsa, lütfen 
 
Rhein-Kreis Neuss 
Tel: 02181 601 5032 
E-posta: bildungspaket@rhein-kreis-neuss.de 
adreslerinden iletişime geçin 
 
 


