
Çocuklar, gençler ve genç  
yetişkinler için fırsatları  

teşvik etme
Eǧitim ve katılım

Bu yardımlar için nereye  
başvuru yapmalıyım?
Işsizlik parası II ya da sosyal destek:

Kommunales Jobcenter Lahn-Dill 
Sophienstraße 5
35576 Wetzlar

Wilhelmstraße 16-22
35683 Dillenburg

info@jobcenter-lahn-dill.de, 06441 2107-0

Kira yardımı, ek çocuk parası, Sosyal  
güvenlik kanunu XII (SGB XII) ve Federal 
mülteciler yardım yasası  
(Asylbewerberleistungsgesetz) uyarınca 
yardımlar:
 
Lahn-Dill-Kreis
Abt. Soziales und Integration                                  
Karl-Kellner-Ring 51
35576 Wetzlar 
06441 407-1406 oder 02771 407-309   

Stadt Wetzlar
Sozialamt
Ernst-Leitz-Straße 30                                               
35578 Wetzlar 
06441 99-5071

bildung-teilhabe@lahn-dill-kreis.de



Kreş ve yuvalarda olan çocuklara, genel eǧitim 
ya da meslek okulunda okuyan öǧrencilere özel 
destek alma imkanları (Bildungspaket) vardır. 
Bunun için velileri ile birlikte alttaki yardımlardan 
birini almaları gerekir: 

•  Işsizlik parası II ya da sosyal destek,
•  Sosyal güvenlik kanunu XII (SGB XII) uyarınca   
   yardımlar,
•  Federal Mülteciler yardım yasası  
   (Asylbewerberleistungsgesetz) uyarınca 
   yardımlar,
•  kira yardımı ya da ek çocuk parası 
   (Kinderzuschlag).

Yerel Jobcenter’de ilk danışma yoluyla düşük 
gelirliler de yardım hakklarını kontrol ettirebilirler.

Nelere destek verilir?
Okul/yuva ile yapılan geziler 
Burada masraflar direk okul veya yuvada  
üstlenilir. Önemli olan, geziden önce başvurunun 
yapılmasıdır. Bunun için gerekli olanlar, okul 
veya yuvanın tasdiki, bunların banka bilgileri ve 
sınıf öǧretmenin, bakıcının isimleri (veli mektubu).    

Okul ulaşımı
Orta eǧitimi gören öǧrenciler okul ulaşımı için 
yaptıkları masrafları geri alabilirler. Eǧer en 
yakındaki okula yürüyerek ya da bisikletle  
ulaşım mümkün deǧilse, bu genelde kabul edilir. 

Sosyal ve kültürel yaşama katılım
Ҫocukların ve 18 yaşını doldurmamış gençlerin 
dernek aidatlarına, müzik derslerine ve ya  
rehberli boş zaman aktivitelerine ayda 10 Euro‘ya 
kadar destekte bulunulur. 
 
Okul ihtiyaçları
Öǧrencilere aǧustos’ta (ilk yarıyıl için)  
70 Euro’luk ve şubat’ta (ikinci yarıyıl başlangıcı 
için) 30 Euro’luk destek yapılır. Bununla okul 
çantası, spor gereçleri, okuma-hesaplama ve 
çizim malzemeleri alımı desteklenir. Ödeme 
direk hak sahibine yapılır. 
 

Öǧrenme için teşvik
Kimi zaman çocukların sınıfı geçebilmesi ya 
da okul mezuniyeti için desteǧe ihtiyacı olabilir. 
Eǧer bir destek uygun, yararlı ve gerekli ise, ek 
yardım (Nachhilfe) için destekte bulunabilinir.  

Öǧle yemeǧi için destek
Eǧer yuva ya da okullarda ortak öǧle yemeǧi 
sunumu varsa, bunun için de bir destek talep 
edilebilir. Hak sahiplerine bunun için bir fiş verilir. 
Kişinin yemek başına ödemesi gereken pay  
1 Euro‘dur.  

Bu yardımlar için nasıl başvuru 
yapmalıyım? 

Lütfen her çocuk ya da genç için bir başvuruda 
bulununuz. Bir başvuru ile birçok yardımı aynı 
anda talep edebilirsiniz. Başvuru formuna ve 
ayrıntılı bilgilere: 

www.lahn-dill-kreis.de ya da
www.jobcenter-lahn-dill.de 
 
adreslerinden ulaşabilirsiniz. 


