Eğitim ve Katılım Paketi (BuT) dâhilindeki hizmetler için başvuru bilgileri
Kira yardımı, çocuk katkısı, SGB XII hizmetleri, ilticacı veya SGB II (Hartz IV) hizmetleri mi
alıyorsunuz?
Bu durumda belki sizin veya çocuğunuzun öğle yemeği, okul gezisi/seyahati, öğrenim desteği ve
katılım gibi Eğitim ve Katılım Paketi dâhilindeki hizmetleri talep etme hakkınız bulunmaktadır.
Benim için yetkili olan kim? Başvuru sırasında çıkan sorunlarda bana kim yardımcı olacak?
Yerel Sosyal Daire / Olpe Belediye Evi:

•
•
•
•

Kira yardımı
Çocuk katkısı
SGB XII hizmetleri
İlticacı hizmetleri

Olpe/ Attendorn / Lennestadt İş Merkezi:

•

SGB II hizmetleri (Hartz IV)

Buradan başvuru evraklarını da temin edebilirsiniz. Genelde bunlar yeterli olmaktadır. Başvuru
Sosyal Dairede yapıldıysa, başvuruyla birlikte ilgili hizmet bildiriminin fotokopisi (örneğin kira
yardımı bildiriminin fotokopisi) teslim edilmesi gerekmektedir.
Yerel Sosyal Daireler ve İş Merkezi size memnuniyetle yardımcı olur.
Hangi sürelere dikkat etmeliyim?
Başvuruyu, hizmetleri henüz kullanmadan yapmalısınız. Belki belge / faturalar sunularak geçmişe
dayanan bir hizmet için talep edilebilir. Ayrıntılı bilgileri lütfen ilgili makamdan öğrenin.
Hizmet ne zamandan itibaren verilecek?
Onay süresi hizmet bildirgesinde belirtilmiştir. Bu tarihten önce gerçekleşen veya kullanılan BuT
dâhilindeki hizmetler karşılanamaz. Onay uzatma başvurusu, bildirgede belirtilen onay süresi sonra
ermeden önce zamanında yapılmalıdır.
Onay bildirgesiyle ne yapmalıyım? Bununla ilgili kime bilgi vermeliyim?
•
•

Öğrenim desteği
Öğle yemeği

•
•

Sınıf gezileri / seyahatleri
Katılım

Ek ders öğretmeni/kurumu
Okul / Çocuk gündüz bakım kurumu / Lennestadt: Bayan
Heß (belediye binası)
Okul / Çocuk gündüz bakım kurumu
Dernek / Müzik Okulu vs.

Örneğin öğle yemeği ve üye aidatları yardımları gibi hizmetler genelde direkt olarak hizmeti sunana
ödenmektedir.
Şartlarda bir değişiklik olduğunda ne yapmalıyım?
Sosyal hizmetler (örneğin kira yardımı) kaldırıldığında Sosyal Daireye bu derhal bildirilmelidir.
Bunun dışında, gerektiği takdirde BuT hizmetleri kalkacağından dolayı hizmeti sunanlara (örneğin
spor kulübü, okul, ek ders öğretmeni) değişiklikler hakkında bilgi verilmelidir.
Bu linkte ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz:
•

www. kreis-olpe.de
( Eğitim & Sosyal

Çocuklar, Gençlik & Aile

Eğitim ve Katılım Paketi).

Veya buradan talep edebilirsiniz:
•

İş Merkezinin servis hizmetleri
(Tel.: 02761 / 94126205, E-Mail: Jobcenter-Olpe@jobcenter-ge.de)

