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Sevgili Yurttaşlar,

Çocuklar ve gençler iyi eğitim ve katılım 
fırsatlarına ihtiyaç duyarlar. Bu, az parası 
olan ailelerin çocukları için bir o kadar daha 
geçerlidir. Eğitim Paketi bu çocukların spor 
klübüne, müzik grubuna, yuvada ve okulda-
ki öğle yemeğine katılabilmelerine yardımcı 
olur. Kişisel okul ihtiyaçları ve sınıf gezileri 
için ayrıca destek sağlanır. Önemli ders 

konularında başarısız olma tehlikesi var ve okulun sunduğu 
imkanları tamamlayıcı ek derse ihtiyaç duyuluyorsa destekleyi-
ci ders (okul dışında ek ders) görmek için izin verilebilir.

Eğitim sınırlamasına engel olmak için mülteci ailelerin çocuk-
ları da 1 Mart 2015’ten itibaren eğitim ve katılım hizmetlerin-
den en baştan faydalandırılmaktadırlar.  

Çalışma ve Sosyal İşler Federal Bakanlığı belediyeler, Jobcenter 
daireleri ve ortak çalıştığı yerel kurumlarla birlikte mümkün 
 oldukça tüm ihtiyacı olan çocuk ve gençlerin bu imkanlardan 
faydalanmalarını sağlamak istiyor. Çünkü bu onların hakkıdır!

Sizi içtenlikle davet etmek isterim: Bilgi edinin, sunulan 
programlardan faydalanın ve ihtiyacı olan çocuklarla gençlere 
 hakettikleri fırsatların verilmesine yardımcı olun.

Andrea Nahles, Çalışma ve Sosyal İşler Federal Bakanı
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Eğitim Paketinden kimler faydalanabilir?

Kendileri veya anne babaları

•   SGB II’ye göre (özellikle İşsizlik Parası II veya Sosyal Para) 
almaya, ya da 

• Sosyal Yasa’nın onikinci kitabı SGBXII’ye göre Sosyal Yardım ya 
da İltica Başvurusunda BulunanlaraYönelik AsylbLG Yasası’na 
göre diğer yardımlar, ya da  

•  Kira Yardımı veya (Federal Çocuk Parası Yasası md. 6 - BKGG’ye 
göre) Çocuk Ek Ödemesi almaya hak sahibi olanların, 

(Eğitim Paketi adı altında) eğitim ve katılım payı ödemelerinden 
faydalanmak üzere başvuru hakları vardır.

SGB II’ye göre (özellikle İşsizlik Parası II veya Sosyal Para) 
ödemesine hak kazanmış olanlar için geçerli olan şudur: Sorula-
rınız için bölgenizdeki Jobcenter’e müracaat ediniz. Orada size 
severek yardımcı olacaklardır. 

Adı geçen ödemelerden henüz hiçbiri alınmıyor da olsa icabın-
da çocukların eğitim ve katılım hakkının olmasından ötürü 
İşsizlik Parası II, ya da Sosyal Para hakkı doğabilir. Bu durumda 
da doğru muhatabınız bölgenizdeki Jobcenter olacaktır.  

Sosyal Yardım, Kira Yardımı, Çocuk Ek Ödemesi alan veya 
AsylbLG düzenlemelerine göre hak sahibi ailelere il ve ilçelerde 
(örneğin Rathaus, Bürgeramt gibi belediye idarelerinden  veya 
Kreisverwaltung gibi ilçe yönetiminden ulaşılabilir) Eğitim Paketi 
için müracaatın nerden yapılması gerektiğine dair bilgi verilir.
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1 Mart 2015 itibariyle AsylbLG yasasına göre hak sahibi olanlar 
da hemen eğitim ve katılım hakkı ödemelerinden faydalanabi-
lirler.

Öğrenmeyi Destekleme

Bu şekilde katılabilirsiniz:

Öğrenimi Destekleme: Çocuğunuz derslerde geri kalıyorsa ve 
özellikle sınıfta kalma tehlikesi varsa, icabındaokulda imkanları 
tamamlayıcı ve uygun bir öğrenim destekleme hakkından 
yararlanabilir.

• Çocuğunuza sınavların, testlerin ve diğer ödevlerin sonuçlarını 
düzenli olarak sorun. Hangi derste sorunları var? 

• Öğretmenleriyle konuşun: Çocuğunuzun dersi daha iyi nasıl 
takip edebileceği konusunda önerileriniz var mı? Okulda ücretsiz 
destek olanakları var mı? 

• Özellikle sınıfı geçmesi mi tehlikede; çocuğunuzun okulunda 
başka destek imkanı yok mu? O halde çocuğunuz belki 
öğrenmeyi  destekleme yardımına katılabilir. 

•  Jobcenter* e başvuruda bulunun. Öğrenmeye destek, somut bir 
program, pek çok saati kapsayan ek yardım dersleri veya tüm bir 
kurs için verilebilir.

Öğretmenler İçin Öneriler:

•  Okul yönetiminize ya da bir üst resmi makama, 
bulunduğunuz eyalette öğrenim desteği için hangi şartların 
yerine getirilmesi gerektiğini sorunuz. 
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• Muhtemelen okul tarafından çocuğun destek almadan 
öğrenim hedefine ulaşamayacağının onaylanması yeterli 
olacaktır. Dersteki zorluklar üzerine aile ile zamanında 
konuşun 

• Yardıma muhtaç aileleri mevcut imkanlarla ilgili bilgilendi-
riniz. Bunlar, 25 yaşını doldurana kadar (eğitim ücreti 
almayan) tüm öğrenciler için geçerlidir.

Okul Malzemeleri

Şu şekilde oluyor:

• Jobcenter* size çocuğunuzun  kişisel okul malzemeleri için okul 
yılı başına toplam 100 Euro havale ediyor**: Bunun 70 Euro’su 
okul yılı başlangıcında ve 30 Euro’su ikinci yarıyılda yatırılır. 

• Kalemler ve defterler, dosyalar ve sulu boyalar, hesap makinaları  
ve okul çantaları – bunlar kişisel okul malzemeleri arasında 
sayılacak yalnızca birkaç şey.

• Çocuğunuza düzenli olarak, gerekli tüm okul malzemelerine  
sahip olup olmadığını sorun. Acaba yeni bir bloknota, deftere  
veya mürekkep kartuşuna ihtiyacı var mı? Bunlar da kişisel okul 
malzemeleridir.

* Lütfen Sayfa 14’teki bilgilere dikkat edin.
**   Çocuk Ek Ödemesi ya da kira yardımı alma hakkı olan ailelerin bunun için ayrıca 

başvruda bulunması gerekir.
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Öğrencileri Destekleme

Şu şekilde oluyor:

• Seçmiş oldukları bir üst okul türünün kendilerine en yakın 
olanına giden ve öğrencilerin ulaşımını sağlayan otobüs ya da 
tren gibi vesaitlerle okula gitmek zorunda olan öğrenciler, eğer 
yol masrafları başka kimse tarafından üstlenilmiyor ve bunların 
olağan aylık ödeme üzerinden karşılanması makul değilse (katkı 
payı), ulaşım ek ödeneği alırlar. Temel olarak bu durum onuncu 
sınıf sonrası (örneğin, gymnasiale Oberstufe) öğrencilerini 
kapsar.

• Katkı payınız (genelde ayda 5 Euro’dur) ancak çocuğunuzun aylık 
ulaşım kartını özel olarak da kullanabilmesi  durumunda talep 
edilir. 

• Jobcenter* e bir dilekçe verin. Bu durumda gerekli ek ödenek size 
icabında doğrudan havale edilir.

*Lütfen Sayfa 14’teki bilgilere dikkat edin.
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Yuva, Okul ve Okul Sonrası Bakım Yerlerinde (Hort)  
Öğle Yemeği

Bu şekilde katılabilirsiniz:

• Çocuğunuzun yuvası, okulu veya okul sonrası bakım yeri düzenli 
olarak sıcak bir öğle yemeği sunuyor mu? O halde çocuğunuz bu 
yemeğe katılabilir. Bunun için ek ödenek alacaksınız. 

• Okul sonrası bakım yerindeki öğle yemeği için, eğer yemek okul 
ile anlaşmalı olarak sunuluyorsa, okul çocuklarına da ek ödenek 
verilebilir. 

• Okul kantinindeki sıcak öğle yemeği için ek ödeneği Jobcenter* 
ödüyor. Ailenin kendi katkı payı her bir çocuk için gün başına bir 
Euro.

•  Çocuğunuzu öğle yemeğine kaydettirirseniz bir belge almaya  
dikkat edin. Bu belgeye Jobcenter* için ihtiyacınız olacak.

Yuvalar, Okullar ve Okul Sonrası Bakım Yerleri İçin 
Öneriler:

• İhtiyaç sahibi çocukların öğle yemeği başvurularını yazılı 
olarak onaylayın. 

• Hizmete hak kazanan aileleri yeni hizmetler üzerine 
bilgilendirin!

*Lütfen Sayfa 14’teki bilgilere dikkat edin.
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Yuva ve Okulda Geziler

Bu şekilde katılabilirsiniz:

• Çocuğunuz okul, yuva ya da gündüz bakım yeri (örneğin bakıcı 
anne) tarafından düzenlenen  bir ya da birkaç günlük gezilere 
katılabilir – ve örneğin, okul veya yuva ile birlikte sergileri 
gezebilir, tiyatroya gidebilir, saray ve şatoları ziyaret edebilir veya 
pedallı bot kullanabilir.

• Sizi bir sonraki günlük gezilerden zamanında haberdar etmelerini  
öğretmenlerden, eğitmenlerden rica edin. Bir etkinlik gününün 
programda olup olmadığını, düzenli olarak çocuğunuza da 
sorabilirsiniz.

• Günübirlik bir gezi veya bir sınıf gezisi planlandığında bunu 
Jobcenter* a bildirin. Tüm gerekli şartlar yerine getirilmişse 
oradan bir çek alabilirsiniz veya masraflar doğrudan karşılanır. 

 
Yuva ve Okullar İçin Öneriler:

• Yuva grubunuz veya sınıfınızla bir etkinlik günü mü 
planladınız? Anne babaların bundan ne kadar önce  
haberleri olursa, o kadar iyi. 

• Yuvanızda veya okulunuzda yeni hizmetler üzerine bilgi 
verin. Bu, ihtiyacı olan tüm yuva çocukları, öğrenciler ve 
gündüz bakım yerine giden çocuklar  için geçerlidir.

*Lütfen Sayfa 14’teki bilgilere dikkat edin.
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Kültür, Spor Ve Boş Zaman

Bu şekilde katılabilirsiniz:

•  Kültür, spor ve boş zaman alanlarında katılım mümkün. Bunun 
için 18 yaşını doldurana kadar her çocuk için ayda 10 Euro 
ayrılmıştır – örneğin müzik okulu, futbol veya atletizm kulüpleri 
veya izcilik faaliyetleri ve benzeri aktiviteler için. 

• Çocuğunuzla neleri ilginç bulduğu ve denemek istediği üzerine 
konuşun.

• Okuldan da bilgi alın: Derslerde çocuğunuzun özellikle güçlü 
olduğu yanları veya ilgi alanları öğretmenlerin dikkatini çekmiş 
mi?

•  Jobcenter* inizle konuşun. Orada, çocuğunuzun nerelere 
katılabileceği konusunda öneriler alabilirsiniz. 

Dernekler, Birlikler ve Girişimler İçin Öneriler:

• Eğer dernek, birlik veya başka tür bir partner olarak eğitim 
paketinde etkili olmak ve ihtiyaç sahibi çocuklar için hizmet 
sunmak istiyorsanız, lütfen Jobcenter’e* müracaat edin. 
Orada size daha fazla yardımcı olacaklardır. 

*Lütfen Sayfa 14’teki bilgilere dikkat edin.
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Ortaklar, Dernekler, Okullar ve Yuvalar 
için Bilgiler

Şimdi angaje olma zamanı

Çocukların Almanya genelinde katılımını sağlamak için 
okullarda, yuvalarda, derneklerde ve çocuk ve gençlik serbest 
yardım kurumlarında angaje, yaratıcı ve iş yapabilen insanlar 
fırsatları değerlendirmeli ve aktif olmalıdırlar. Çünkü Eğitim 
Paketi sadece yerinde hayata geçirilebilirse gerçekten başarılı 
olabilir.

Belediyeler merkezi muhataplardır

Eğitim Paketi’nin finansmanı ve uygulanması beldeler ve belde 
olmayan şehirler tarafından üstlenilmektedir. Dernekler, tiyatro 
grupları veya yardımcı öğretmenler, hiç farketmez: Kim eğitim 
paketine katılmak ve ihtiyaç sahibi çocuk ve gençleri hizmetler-
den yararlandırmak istiyorsa, öncelikle belde veya şehir idaresi-
ne başvurmalıdır.



 Ortaklar, Dernekler, Okullar ve Yuvalar için Bilgiler 13

Katılım İmkanlarını şu şekilde yaratırsınız 

Bir ortak bulun: Dernek, okul, yuva veya çocuk ve gençlik 
yardım kurumunda çalışıp çalışmadığınız farketmez: Önemli 
olan şimdi birbirinizle ve belde veya şehir idaresindeki bir 
muhatapla görüşmenizdir. 

İletişim ağı kurun: Bulunduğunuz yerde yuvarlak masa, özel 
veri bankaları veya bölgesel işbirlikleri gibi güçlü, yerleşik 
işbirliği ağları zaten mevcuttur. Bölgenizde neyin mümkün 
olduğunu ve mümkün olduğu kadar çok çocuğun yararlanması 
için hizmetlerin nasıl oluşturulabileceğini birlikte düşünün. 
Şayet bir dernek olarak iyi bir öneriye sahipseniz belde veya 
şehir idaresinin Eğitim Paketi görevlisine müracaat edin.

Giderlerinizin karşılanması: Yardımı hesaplamak ve giderleri 
karşılamak için farklı yollar mevcuttur. Belde ve beldesi olma-
yan şehirler bölgelerinde yöntemi belirleyip vatandaşları ve de 
ortaklarını bilgilendiriyorlar.



14

Basit ve kolay: Başvuru yerinde şu şekilde 
oluyor

Eğitim Paketi, SGB II’ye göre hak sahibi olan veya Sosyal 
Yardım, Kira Yardımı, Çocuk Ek Ödemesi almaya veya sığınma-
cılara yönelik AsylbLG yasasından faydalanan tüm aileler için 
geçerlidir. Ödemelerin talebi için gerekli işlemler kolay ve 
bürokratik engele takılmadan gerçekleşir. 

Eğitim paketi uygulaması düzenlemeleri bulunduğunuz yerde 
il ve ilçelerde yapılır ve gerekli görülürse yukarıda açıklanan 
süreçlerden farklı olabilir. Fakat prensip olarak aşağıdaki 
uygulama geçerlidir:

İşsizlik parası II veya Sosyal para alan kişi, eğitim paketindeki 
ödemeler için kural olarak Jobcenter’e başvurur. Başvuru  
orada il ve ilçeler tarafından işleme konulur. Burada adı geçen 
sosyal hakların hiçbirinden faydalanma-
yan fakat sırf çocuğunun eğitim ve  
katılım hakkından ötürü Eğitim 
Paketi’nden faydalanabiliyor olsanız 
da genelde başvurunuzu Jobcenter’e 
yapmalısınızdır.
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İl ve ilçeler

Sosyal Yardım, Kira Yardımı, Çocuk Ek Ödemesi alanlar veya 
mültecilere yönelik AsylbLG yasasına göre hak sahibi olanlar 
için Jobcenter görevli değildir. İl ve ilçeler (örneğin Rathaus, 
Bürgeramt gibi belediye idarelerin- den  veya 
Kreisverwaltung  gibi ilçe yönetimin-
den  ulaşılabilir) bu ailelere yetkili 
muhataplarının kim olduğunu 
söylerler. 
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Anne Babaları, Çocuk ve Gençleri Şu 
Şekilde Bilgilendirebilirsiniz

İhtiyaç sahibi çocukların da hizmetlerden faydalanmasında 
yardımcı olun: Eğitim Paketi‘nin sunduğu imkanları her anne 
baba bilmiyor. Ancak hepimiz, ihtiyaç sahibi hiçbir çocuğun 
açıkta kalmamasına katkıda bulunabiliriz.

• Anne babalar, çocuklar ve gençlerle aktif olarak konuşun.

• Kendilerini hizmetlerden haberdar edin!

• Onların doğru yardımı seçmelerine ve müracaat etmelerine 
yardımcı olun.

• Mümkün olduğunca yazılı formları, belgeleri ve müracaatları 
ailelerin ellerine verin.

Eğitim Paketi Bilgi Hattı

Eğitim Paketi üzerine bilgileri Çalışma ve Sosyal İşler 
Federal Bakanlığı vatandaş hattından da edinebilirsiniz.  
Telefon: 030 / 221 911 009 ve internet adresi:  
www.bildungspaket.bmas.de.

Vatandaş hattına pazartesi-perşembe saat  
08.00-20.00 arasında erişilebilir.
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