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Agenda
KOMM-SEI Dabei egitim, kültür ve sosyal bilgiler
Katilim icin cocuklara, genclere ve genc yetiskinlere aylik yardim parasi haricinde okul
gereksinimleri icin yardim verilebilir. Mitmach-Paketi formunu doldurabilirsiniz.

Informasionlar:

Okul Masraflari hakkinda aciklamalar

Sayfa 2

Geziler & Sinif gezileri hakkinda aciklamalar

Sayfa 3

Ögrenci tasimasi hakkinda aciklamalar

Sayfa 4

Özel ders alma hakkinda aciklamalar

Sayfa 5

Öglen yemegi hakkinda aciklamalar

Sayfa 6

Spor ve Kültür egitim hakkinda aciklamalar

Sayfa 7

© MainArbeit
10/2018

2

KOMM-SEI Dabei egitim, kültür ve sosyal bilgiler ve formlari doldurmak icin yardimli
aciklamalar MITMACH-PAKET
Katilim icin cocuklara, genclere ve genc yetiskinlere aylik yardim parasi haricinde okul
gereksinimleri icin yardim verilebilir. Bu ayri zamanda okul gereksinimleri miktari icin de gecerlidir.

Bu katkiyi kim alabilir?
 Kiz ve erkek ögrenciler eger,
 Bir genel egitim veren okula veya bir meslek egitimi veren okula gitmekte iseler
 Bir meslek egitim ücreti almiyolar iseler
 25 yas altinda iseler
 Ikinci sosyal Kanun Kitabi (SGB II) gibi yardimlar almakta iseler

Sahsi okul gereksinimi nedir?
Bu yardimlar kiz ve erkek ögrencilere bir yari ögrenim senesinin baslangicinda gerekli olan
seyleri satin almalari icin ödenmektedir. Bunlara okul cantasinin yani sira dolma kalem, boya
kalemleri, pergel, geometri ücgeni ve silgi gibi yazma, hesaplama ve cizme malzemeleri dahildir.

Yardim nasil mödenmektedir?
Senede iki defa, her yari ögretim yilinin baslangicinda bu yardim götürü bir meblag olarak
ödenmektedir. Yardim ödemesi 1 Agustos tarihinde 70,00,-€ ve 1 Subat tarihinde 30,00,-€
olarak hesabiniza gönderilimektedir.

Bu islem nasil gerceklesiyor?
Cocugunuz okula gidiyorsa ve sosyal kanun kitabi (SGB II) dogrultusunda halen yardim almakta
olan ögrenciler icin ayri bir dilekcenin verilmesi gerekli degildir. Egerki ön sartlarin mevcut
olmasi durumunda ödeme otomatik olarak yapilmaktadir.
15 yasindan büyük olan veya birinci sinifa baslayan ögrenciler icin bir okul belgesinin sunulmasi
gerekmektedir.
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KOMM MIT: Klassenfahrt & Ausflüge. Geziler & Sinif gezileri hakkinda aciklamalar
Katilim icin cocuklara, genclere ve genc yetiskinlere aylik yardim parasi haricinde yardim
verilebilir.
Kreis veya okul ile (örnegin sinif gezileri) yapilacak olan bir günlük vey birden fazla günlük
geziler icin meydana gelecek olan masraflarin da devir alinmasi bunlara dahildir.
Kimler bu yardim icin müracaat edebilir?
 Kiz ve erkek ögrenciler eger,
 Bir genel egitim veren okula veya bir meslek egitimi veren okula gitmekte iseler
 Bir meslek egitim ücreti almiyolar iseler
 25 yas altinda iseler
 Ikinci sosyal Kanun Kitabi (SGB II) gibi yardimlar almakta iseler
Hangi masraflar devir alinabilmektedir?
Asagidaki durumlarda meydana gelen masraflar devir alinmaktadir:
 Kabul edilen zaman icerisinde gerceklesen bütün bir günlük okul vr kres gezileri icin
meydana gelen masraflar
 Cocuk bakimevi gezileri haricinde birden fazla günlük geziler- okul hukuku kurallari
cercevesinde-ve kres ile yapilan geziler icin meydana gelen masraflar
Bu islem nasil gerceklesiyor?
Bir veya birkac günlük gezi planlanmis ise size okuldan veya cocuk yuvasindan bir ebenveynler
mektubu gönderilmektedir. Bu mektupda gidilecek olan hedef, gezinin yapilacagi tarih ve
cocugunuzun bu geziye katilim icin sizin ödemeniz gereken meblag bildirilecektir. Bu masraflarin
karsilanmasi icin Mainarbeite müracaat edebilirsiniz. Bu islem icin „KOMM MIT: Klassenfahrten
& Ausflüge“ formunu cikartin ve dilekcenin birinci sayfasini doldurun. Diger sayfasini lütfen
okulda veya krese doldurtun. Tamamlanmis olan formu Mainarbeite yollayin. Yetkili memur
dilekcenizi inceleyecek ve kabul edilmesi icinndurumunda masraflari direkt olarak belirtilmis olan
okulun hesabina, ögretmen heabina havale edecektir.

Hangi masraflarin devir alinmasi mümkün degildir?


Gezi esnasindaki ilave masraflar icin cep harcligi.



Kullanim esyalari icin masraflar (örnegin seyahat cantasi veya banyo esyalari). Bu
masraflar paketleme listesinde bulunsa dahi karsilanmiyor.
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FAHR MIT: Bus & Bahn
Ögrenci tasimasi hakkinda aciklamalar

Katilim icin cocuklara, genclere ve genc yetiskinlere aylik yardim parasi haricinde ögrencilerin
okula tasinmasi icin yardim verilebilir.

Bu katkiyi kim alabilir?
 Kiz ve erkek ögrenciler eger,
 Bir genel egitim veren okula veya bir meslek egitimi veren okula gitmekte iseler
 Bir meslek egitim ücreti almiyolar iseler
 25 yas altinda iseler
 Ikinci sosyal Kanun Kitabi (SGB II) gibi yardimlar almakta iseler
 Tüm Gün okula gidenler

Okul egitim ofisinin (Schulamt) sorumlu olan bölümler :
Hauptschule
Hauptschule (erweitert)
Realschule
Gymnasium (G8)
Gymnasium (G9)

9 cu sinifa kadar
10 cu sinifa kadar
10 cu sinifa kadar
9 cu sinfa kadar
10 cu sinifa kadar

Birinci senenin egitim bölümü (BGJ,BVJ,EIBE etc.) tüm gün okula gidiliyorsa okul egitim ofisi ilk
senesini ödüyor.
Meslek okulunun ilk senesi komle ödeniyor.

Yardimlar nasil yapilacaktir?
Kiz veya erkek ögrenciler zorunlu egitimlerini tamamlanni5 (10 okul senesi) ve okula gidip
gelmek icin otobüs veya tren kullanmak mecburiyetinde iseler okula gidip gelme masraflari devir
alinabilmektedir.
Bu islem icin „FAHR MIT: Bus & Bahn“ formunu cikartin, dilekceyi doldurun, yanina bir okul
belgesi ekleyin ve hepsini birlikte Mainarbeite yollayin. Islemler icin yetkili olan memur
dilekcenizi inceleyecek ve yukarida belirtilmekte olan sartlarin mevcut olmasi durumunda okula
gidis gelis icin bir bilet düzenleyecektir.
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LERN MIT: Nachhilfe & Lernförderung
Özel ders alma hakkinda aciklamalar

Katilim icin cocuklara, genclere ve genc yetiskinlere aylik yardim parasi haricinde ögrenciler icin
yardim verilebilir. Okul haricinde özel ders alma ve ögrenme destei masraflari da buna dahildir.

Bu katkiyi kim alabilir?
 Kiz ve erkek ögrenciler eger,
 Bir genel egitim veren okula veya bir meslek egitimi veren okula gitmekte iseler
 Bir meslek egitim ücreti almiyolar iseler
 25 yas altinda iseler
 Ikinci sosyal Kanun Kitabi (SGB II) gibi yardimlar almakta iseler

Okul haricinde özel ders alma destegi nedir?
Kiz ve erkek ögrencilerin bazen ögrenme iceriklerini kavrama zorluklari bulunmakta ve bundan
dolayi da yazili notu hemen kötülesmesi. Dolayisiyla notlar yazilida ve karnede kötülesebiliyor.
Bu durum böyle olmak zorunda degildir, cünki uygun bir destek saglamak amaci ile özel ders
almak icin gerekli olan masraflarin devir alinmasinin olanagi bulunmaktadir.
Bu olanak icin ön sart ise okulun özel ders alinmasinin gerekli oldugunu tavsiye etmesi ve
okulda bezeri sunumlarin mevcut olmadigini onaylamasi gerekmektedir. Özel ders alma destegi
icin ödenmeler haftada iki ders icin iki saat olarak bezeri sunumlarin karne süresine kadar
alinacak olan özel derslere verilmektedir.
Sonbahar tatili döneminden sonra „LERN MIT: Nachilfe & Lernförderung“ formunu ön
sayfasini doldurup, hepsini birlikte Mainarbeite yollayin. Dilekcenin arka sayfasini okula
doldurtun cünkü dilekce ile birlikte ögretim görevlisinin okulun karari da gereklidir. Islemler icin
yetkili olan memur dilekcenizi inceleyecek ve yukarida belirtilmekte olan sartlarin mevcut olmasi
durumunda masraflari karsiliyacakdir. Uygun ve gerekli olan özel ders icin makul olan masraflari
Mainarbeit tarafindan devir alinacaktir. Ödeme direkt olarak hizmet veren kurulusa yapilacaktir.

Özel ders yardimi hangi durumlarda ret edilmektedir?
 Özel ders almanin gerekli oldugu okul tarafindan onaylanmaz veya ders notu yeterliden
daha iyise
 Ögrencinin sürekli olarak mazeretsiz okula gitmemesinden
 Sadece daha iyi bir okul tavsiyesi elde edilmek istenmekte ise
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ISS MIT: Mittagessen in Kita und Schule
Öglen yemegi hakkinda aciklamalar

Katilim icin cocuklara, genclere ve genc yetiskinlere aylik yardim parasi haricinde cocuk
yuvasinda ve okulda müsterek öglen yemegi masraflarinin devir alinmasi da bunlara dahildir.

Bu katkiyi kim alabilir?






Kiz ve erkek ögrenciler eger,
Bir genel egitim veren okula veya bir meslek egitimi veren okula gitmekte iseler
Bir meslek egitim ücreti almiyolar iseler
25 yas altinda iseler
Ikinci sosyal Kanun Kitabi (SGB II) gibi yardimlar almakta iseler

Horta giden cocuklar dahil degildir.

Yardimlar nasil yapilmaktadir?
Eger cocugunuz cocuk yuvasinda veya okul sorumlulugu altinda müsterek öglen yemegine
katilmak istiyorsa, o zaman bu islem icin bir dilekce verilmesi gereklidir. Bunun icin: „ISS MIT:
Mittagessen in Kita und Schule“ defterinden formunu cikartin ve dilekcenin ön tarafini
doldurun. Tamamlanmis olan dilekceyi MainArbeite yollayin. Yetkili memur dilekcenizi
inceleyecek ve olumlu karar verilmesi durumunda hizmet harcini direkt olarak hizmet sunucunun
belirtilmis olan hesabina havale edecektir. Bunun yani sira her bir yemek icin 1,-€ miktarinda
olan sizin tarafinizdan katki payi olarak ödenecektir.
Katki payi? Ne anlama geliyor ve nasil gerceklesiyor?
MainArbeit yemek parasini ödemektedir. Bu yemek parasi icin sizin katki payi ödeme
mecburiyetiniz oldugundan vermis oldugunuz dilekce ile Mainarbite e katki payini sizin genel
gereksizimizden kesip direkt olarak sunucunun hesabina göndermesi icin yetki veriyorsunuz.
Böylelikle meblagnin tamaminin sunucunun hesabina gönderilmesi güvenlik altina alinmaktadir.
Cocuk yuvasi icin sizin aylik götürü melag olarak 20,-€ ödemeniz gerekmektedir. Okul cocuklari
icin ayda her gün 1,-€ Euro hesap edilecektir.
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MACH MIT: Sport und Kultur
Sosyal ve kültürel katilim hakkinda aciklamalar

Katilim icin cocuklara, genclere ve genc yetiskinlere aylik yardim parasi haricinde okul
gereksinimleri icin yardim verilebilir.
Bunlara sosyal kültürel katilim masraflari, yani dernek aidati, müzik okuluna ödenen harclar ve
tatildeki serbest zaman masraflari da dahildir.

Kimler bu yardim icin müracaat edebilir?
18 yas kücük olan ve sosyal yardimi alan cocuk ve gencler katgilanabilirler.
Sosyal ve kültürel katilim icin yardim ne anlama gelmektedir?
Bu yardimin ödenmesi ile cocuklarin ve genclerin spor derneginde aktif olmalari, müzik okulunda
bir enstrüman calmalari, bir tatil bos zaman degerlendirmesine katilmalari ve daha bircok seyi
yapabilmeleri amaclanmaktadir. Bu islem icin asagidaki ilgi durumlarina göre kullanilabilecek
olan aylik 10,-€ vey senelik toplam 120,-€ ödenmektedir.




Örnegin futbol dernegi, bale okulu ve bunlara benzer daha bircok olanaklar icin spor,
oyun ve külüt alanlarindaki aidatlar icin
Sanatsal alanda örnegin bu okul haricinde müzik dersleri (kaval, keman, gitar ve bircok
daha enstrüman)
Örnegin bir kac gün süren tiyatro projeleri gibi

Bu islem nasil gerceklesmekte?
Eger cocugunuz bir spor derneginde aktif olmaya, bir enstrüman calmayi ögrenmeyi istiyorsa
veya bos zamanda degelerlendirmeye karar verdi ise, bir dilekce vermeniz yetrerllidir. Bu islem
icin „MACH MIT: Sport&Kultur“ formunu doldurun. Arka tarafini hizmet sunucuya doldurtun ve
MainArbeite yollayin.
Yetkili memur dilekcenizi inceleyecek ve olumlu karar verilmesi durumunda yapilacak olan 120
Euro yu Bildungskarte ye yatirilacaktir. Eger cocugunuzun Bildungskarte yoksa, bize haber
verdiginizde size yollanacaktir. Bu Bildungskarte icin www.bildungskarte-offenbach.de
sayfasinda daha yakin bilgiler alabilirsiniz.
Yardim nasil ödenmektedir?
Ödeme bir kereye mahsus (maksimum 120,-€) olarak kartiniza yatirilacakti
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