
Eğitim Hizmet ve Teşvikinden Yararlanma Dilekçesi 
 

Bu dilekçeyi büyük harflerle doldurun. Öğle yemeğine katılabilmek için okul veya anaokulundan tasdik gerek-
mektedir.  

 
Jobcenter / Kreisverwaltung        
Sachgebiet 
Bildungs- u. Teilhabepaket 
Viktoriastr. 36 
55543 Bad Kreuznach  

 
Dilekçe sahibi 

_________________                                                  _________________________________ 
Soyadı, Adı                                                                                  Adres 
 
Medeni hal:                         bekar  evli  boşanmış    Vatandaşlık ______________ 

 
Dosya numarası veya  

ihtiyaç birliği numarası ______________________  Sorular için  Tel.: _____________________ 
Yardıma hak kazanmış çocukla ilgili özel veriler 

 
_____________                     _________________      ________________            ______________  
Soyad                                         Ad                                         Doğum tarihi                            Doğum yeri 
 
Ben/Biz şu yardımları alıyoruz: 

 

 SGB II (Jobcenter)   Kira yardımı ve çocuk parası    Çocuk ek yardımı   SGB XII (Sozialamt) 

 

Yardım alan      okula / meslek okuluna        Anaokuluna gidiyor. 

 
 
Okulun adı / Kurum                                      Okul türü / Kurum                

 
Aşağıda belirtilen eğitim teşviki hizmetleri için dilekçe verilmiştir: 

 
 Bir günlük gezi / okulun düzenlediği bir günden fazla süren sınıf gezileri / Anaokulu kurumları 

    (Mecburi olarak: Okul veya anaokulunun sınıf gezisi çeşiti, süresi ve masrafları hususuyla ilgili       
    tasdik belgesi) 

 

 Öğrenci taşıması (nakli) 

 

 Okul ihtiyaçları  - SGB II yardımı alanlar için geçerli değildir. (Bu yardımı alanlar dilekçesiz bu yardımdan       

     faydalanmaktadır.) 
     Banka bilgileri: Banka: _______________________Hesap numarası:_____________ Banka kod numarası: ____________ 
 

 Tamamlayıcı uygun ders teşviki 

    (Lütfen okul tarafından doldurulmuş olan “ders teşvik” ekini de verin.) 

     Ödemeler ilgili gençlik dairesi tarafından Çocuk ve gençlik yardımı kapsamında yapılmaktadır.    evet 

    (§ 35a Sekizinci Kitap Sosyal Hukuk Kitabı – SGB VIII). 
                                                                                                   Okul / Anaokul tasdiği mecburidir - Damga 

 Ortak öğle yemeği okulda / Anaokulunda ( yukarıda adı   

    Geçen şahıs ortak öğle yemeğine katılmakatadır.)  

 

 Soyal ve kültürel hayata katılım (dernek aktiviteleri, müzik dersi, boş zamanlar v.b.) 

    Yukarida belirtilen şahıs _______ tarihinden _________ tarihine kadar şu aktiviteye katılmaktadır: 
     
     __________________________________            _________________________________________ 
 
    ___________________________________           _________________________________________ 
   Aktivite / Dernek üyeliği                                     Hizmeti sunan derneğin isim ve adresi 

   Bununla ilgili masraflar ______ Euro    bir kereye mahsus  ayda  çeyrekte  yarı yılda  senede  
   Masraflar ile ilgili lütfen bir belge ekleyiniz. 
 

Yaptığım bildirinin doğru olduğunu tasdik ederim. Veri gizliliği ile ilgili uyarıları dikkate aldım. 

 
 
 
___________________       _________________      __________________             ______________________ 
           Tarih                          Dilekçe sahibi imzası                 Tarih                              Kanuni temsilcinin imzası 
 

                                                                                                                                        Son durum:   Temmuz 2011 

Giriş damgası 

 



 

 
 

Eğitim Hizmet ve Teşvikinden Yararlanma Dilekçesi ile ilgili uyarılar 
 

 

Ödeme talebi 
Dilekçenin verildiği ayın başlangıcından itibaren ödeme talebi yapmanız mümkündür. 
 
Ödeme için yetkili olanlar 
25 yaşını tamamlamış öğrencilere ödeme yapılması için dilekçe verilebilir: Yalnız bu hak okul 
veya mesleki bir okula devam durumunda ve ek eğitim yardımı alınmadığı hallerde geçerlidir. 
Aynı haktan çocuk yuvasına giden çocuklar da yararlanabilir. Çocuk yuvası ile anaokulları ve 
çocuk bakımı ile ilgili diğer kurumlar, günlük yardımcı anne v.b. kast edilmektedir. Sosyal ve 
kültürel yaşama katılım için ödemeler on sekiz yaşını tamamlamamış çocuk ve gençler için 
yapılmaktadır. 
 
Lütfen hangi şahıs için ödeme yapılacağını belirtiniz. Bu dilekçe ile bir çok ödeme için 
başvuruda bulunabilirsiniz. Her şahıs için ayrı dilekçe verilmesi gerekmektedir. 
 
Okul gezileri / Çocuk eğitim kurumu  
Onay bildirgesi ile okul / çocuk eğitim kurumu tarafından gezilerin tüm masrafları üstle-
nilecektir.  
 
Sınıf gezileri / Çocuk eğitim kurumu 
Dikkate alınacak olan masraflar okul kanunları çerçevesi dahilindeki bir kaç günlük okul 
gezileri ile çocuk eğitim kurumu gezileridir. 
 
Öğrenci nakli 
Dikkate alınacak olan masraflar en yakındaki okulun eğitim ziyareti için olanlardır. Bu 
masraflar üçüncü bir kurum tarafından karşılanmadığı takdirde üstlenilir. Burada en yakın 
okul incelemesi için esas alınan § 69 SchulG. 
 
Okul ihtiyaçları 
Şayet SGB XII veya SGB II çerçevesi dahilinde ödeme yardımı alınıyorsa dilekçe verilmesi 
gerekmemektedir. 
 
Tamamlayıcı uygun öğrenim desteği 
Lütfen dilekçenize öğretmenden aldığınız doldurulmuş “öğretim teşvik formu’nu” ekleyiniz. 
 
Okulda/ çocuk eğitim kurumunda ortak öğle yemeği 
Öğle yemeğine katılma söz konusu ise lütfen ilgili yeri işaretleyiniz. Okul veya çocuk eğitim 
kurumu damgası şarttır. 
 
Sosyal ve kültürel yaşama katılım 
Belli aktiviteler yapılıyor veya planlanıyorsa gerekli bildirileri lütfen yapın. Belge olarak fatura, 
ortaklık kontratı veya kurum/dernek tarafından düzenlenmiş olan bir belge masrafların 
karşılanması için yeterlidir.  
 
Dilekçe başvurusu 
SGB II kapsamında ödeme yardımı alıyorsanız dilekçenizi iş ve işçi bulma kurumuna 
(Jobcenter) gönderin. Diğer durumlarda şu adrese başvuruda bulunun: Jobcenter / 
Kreisverwaltung, Sachgebiet Bildungs- Teilhabepaket, Viktoriastr. 36, 55543 Bad Kreuznach 
 
 

Veri değerlendirme ve koruması ile ilgili uyarılar 
Veriler sosyal sır kapsamında gizli tutulacaktır. Bildiriminiz  §§ 60 – 65 birinci kitap Sosyal 
Güvenlik Yasası (SGB I) ve §§ 67a,b,c Onuncu kitap Sosyal Güvenlik Yasası (SGB X) 
ödemeler için SGB II, SGB XII, BKGG çerçevesinde toplanacak ve değerlendirilecektir.   

 
                                                                                                       Son durum:   Temmuz 2014 
   
 
  
 



 
 

 

 

 

 

 


