Öğrenim desteği başvurusu/ihtiyaç tespiti
için formu jobcenter Kreis Steinfurt ana
sayfasında bulabilirsiniz:
https://www.jobcenter-kreissteinfurt.de/de/kinder-undjugendliche/antragsstellung/

Veliler ve öğrenciler için bilgiler

İletişim

Eğitim ve katılım
çerçevesinde
öğrenim desteği

Öğrenim desteği veya diğer BuT yardımlarıyla
ilgili diğer sorularınız için lütfen jobcenter Kreis Steinfurt ile buradan irtibata geçebilirsiniz:
but@jobcenter-kreis-steinfurt.de
02551 69-5125 oder 02551 69-5126
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Kimler öğrenim
desteği alabilir?

Bir öğrenci öğrenim
desteğini nasıl alabilir?

Hangi masraflar
karşılanır?

Sosyal yardımlar (SGB II, SGB XII, ilticacı yardımları,
kira yardımı veya çocuk parası) alan öğrenciler, eğitim ve
katılım paketinin (BuT) yardımlarından faydalanabilir ve
bir MünsterlandKarte alır.

• Öğrenim desteği başvurusu için gerekli olan formu

• jobcenter Kreis Steinfurt, uygun bir öğrenim desteğine

Okul tarafından destek ihtiyacı tespit edilmiş ise öğrenim
desteği alabilirsiniz.

• Öğrenim desteğini sağlayan uygun bir kimseyi,

belediyenizdeki sosyal hizmetler görevlisinden
alabilirsiniz. Bu formu ayrıca jobcenter Kreis
Steinfurt AöR ana sayfasından da indirmek mümkün.
 rneğin bir özel eğitim kuruluşunu veya özel ders
ö
veren kişiyi kendiniz seçebilirsiniz. Bu konuda
yardıma ihtiyacınız olursa, kimlerin yardım
edebileceğini okulda araştırın.

yönelik makul masrafları karşılamaktadır. Herhangi
bir ek ödeme yapmanız gerekmez, özel ders öğretmeninde MünsterlandKarte’nin gösterilmesi yeterlidir.
Öğrenim desteği bu şekilde ödenmeye devam eder.

• Öğrenim desteğine ancak yazılı bir izin aldığınızda

başlayın. Buna daha erkenden başlarsanız ve öğrenim
desteği için istendiği gibi izin verilemezse, masrafları
kendiniz karşılamak zorunda kalırsınız.

• Gerekli belgelerle birlikte tamamen doldurulmuş
formları lütfen jobcenter görevlisine sunun.

• Öğrenim desteği en geç öğretim yılının sonuna

kadar tanınır. Öğrenim desteği tekrar gerekli
olursa, gelecek öğretim yılında bu ihtiyaç yeniden
kaydedilmelidir.

• Öğrenim desteğinin yaz tatilinde de sağlanması

istenirse, bunun ayrıca tanınması gerekir. İhtiyaç
bildiriminizi tatil başlamadan en az dört hafta önce
jobcenter görevlisine sunun.

Öğrenim desteği için bilgiler
Öğrenciler için, BuT öğrenim desteğinden öncelikli olan
destek yardımları vardır. En başta diğer destek imkanları olup olmadığını okuldan öğrenin.
Maddi durumunuzda bir değişiklik olursa, bunun BuT
hakkınız üzerinde etkileri olabilir. Aşağıdaki durumlarda
lütfen jobcenter Kreis Steinfurtu bilgilendiriniz:

• Artık herhangi bir sosyal yardım almıyorsanız.

Öğrenim desteğinin masrafları artık bundan sonra
karşılanamaz.

• Sosyal yardımınız yine verilmeye devam ederse. Onay
bildiriminin bir kopyasını lütfen iş bulma merkezinde
ibraz edin. Öğrenim desteğinin masrafları bundan
sonra da karşılanabilir.

• Öncekinden farklı bir sosyal yardım alıyorsanız. Daha

önceleri örneğin işsizlik parası II (SGB II yardımları)
alıyor ve şimdi kira yardımı veya sosyal yardım (SGB
XII yardımları) veriliyorsa, bildirimin bir kopyasını lütfen iş bulma merkezinde ibraz edin. Öğrenim desteğinin masrafları bundan sonra da karşılanabilir.

