
Cerere privind servicde prestații de pentru educare educație 
și participare 

Jobcenter Centru pentru locuri de muncă / administrație Administrația 
locală 
Departamentul educare Educație și participare 
Viktoriastraße 36 
55543 Bad Kreuznach 

Ștampilă de intrare 

 

 Solicitant(ă) (tutore)      

 Nume  Prenume  Data nașterii  

 Strada, numărul, codul poștal, localitatea    

 Semn / numărul colectivului asociației cu necesități 

Eu beneficiez de următoarele prestații: 

 Număr de telefon (pentru întrebări ulterioare)  

  Bani Indemnizație de șomaj II  
(JobcenterCentru pentru locuri de 
muncă) 

 Bani 
Indemnizație 
pentru locuință 

 Alocație pentru 
copii 

 SGB XII (birou de 
asistență socială) 

 Prestații pentru azilanți 

     Indicarea contului bancar este 
necesară doar pentru în cazul 
solicitarea solicitării banilor taxelor 
de școalăarizare. 

 
IBAN BIC 

  

 

 Datele personale ale copilului   
         

 Nume  Prenume  Data nașterii  Locul nașterii  

 Școala/creșa copilului  Clasa copilului (de ex. 3c)  
     

 

Prin prezenta solicit următoarele prestații pentru educare educație și participare: 

 pParticipare la viața socială și culturală (activități în cluburi, la educație muzicală, activități pentru timpul liber etc.) 

 excursii de o zi/de mai multe zile cu școala/creșa (este necesară informarea școlii/creșei în privințareferitor la excursiei) 

 cursuri sprijin potrivitcorespunzătoare și suplimentare suplimentar pentru învățământ (este necesar ca învățătorul profesorul de 
specialitate să completeze anexa „Promovarea învățământuluiCursuri”.) În plus, o ofertă de meditații, ultimele ultimul medii 
certificat, eventual testele examenele actualescrise) 

 prânz asigurat la școală/creșă (este neapărat necesară o confirmare a școlii/creșei, astfel încâtprivind faptul că copilul să dvs. 
participe participă la prânz (ștampila școlii etc.). 

 Necesități pentruarticole școalăare (pPersoanele care beneficiază de SGB II primesc 
prestațiile fără solicitare) 

 Transportul elevilor (este necesară informarea decizia de la autoritatea școlară 
competentă) 

Ștampila școlii/creșei  

 Câmp pentru informații suplimentare  
Școala/creșa confirmă prin cu ștampilă ștampila faptul 
că copilul menționat mai sus participă la prânz. 

 

 

 



 
Confirm, Pprin prezenta, faptul confirm că informațiile corespund adevărului. Am luat la cunoștință indicațiile privind protecț/ția datelor. Orice 
modificare din cerere va fi adusă numaidecât la cunoștința autorității ( (de ex. jobcenterCentrul pentru locuri de muncă, administrația 
Administrația locală etc.) 

 

         

 Data  Semnătura (solicitantului(ei))  Data  Semnătura (reprezentantului legal)  



Versiunea: 01.09.2016 

Observații privind cererea pentru de servicii prestații de pentru educare educație și participare 
Pretenție Dreptul la prestații 

Pretenția Dreptul există începe cel mai devreme la începutul lunii în care cererea a fost depusă solicitarea de către 
dvs. la autoritatea competentă. 

Persoane îndreptățite să beneficieze de prestații 

O premisă de bază pentru este a beneficiaerea de prestații SGB II (bani indemnizație de șomaj II), bani indemnizație 
pentru locuință cu alocație pentru copii, spor pentru copii, prestații SGB II ( prestații de ajutor asigurări sociale) sau 
prestații conform legii azilanților. 

Prestațiile se pot solicita de cătrepentru elevi până la împlinirea a 25 de ani, dacă aceștia frecventează o școală 
generală sau de meseriiprofesională și dacă nu primesc niciun spor pentru școlarizarefel de indemnizație de formare. 

Același lucru este valabil pentru copiii din care frecventează o instituții instituție de îngrijire pe timp de zi pentru copii 
(creșă). Prin termenul ”„instituție de îngrijire pe timp de zi pentru copii” se face referire atât la grădinițe , cât și la alte 
forme de îngrijire pentru copii (la bone de zi sau la alte unități asemănătoare). 

Prestațiile pentru participarea la viața socială și culturală se poate efectua doarpot fi plătite numai pentru copii și tineri, 
care nu sunt încă majori (deci sub 18 ani). 

Vă rugăm să indicați pentru care persoane solicitați prestațiile. Prin solicitare puteți solicitaPrin cerere, pot fi solicitate, 
de asemenea, mai multe prestații. Însă Cu toate acestea, este nevoie de o cerere specială individuală pentru fiecare 
copil. Aveți grijă ca solicitarea cererea să fie completați completată în întregime cu litere de tipar. 

Excursii de o zi ale școlii / ale instituțiilor de îngrijire pe timp de zi pentru copii 

Printr-un acordCu aprobare, se pount preluate cheltuielile pentru excursii de o zi ale școlii/ale instituțiilor de îngrijire pe 
timp de zi pentru copii. Este necesar să aveți scrisoarea de informare a școlii/a instituției de îngrijire pe timp de zi 
pentru copii respectiv ce conține informațiile privind parcursul călătoria (destinația, ora, cheltuielile, legătura datele 
bancară bancare etc.) 

Excursii de o mai multe zile ale școlii / ale instituțiilor de îngrijire pe timp de zi pentru copii 

Se pot lua în calcul atât cheltuielile pentru trasee călătorii de mai multe zile ale școlii în cadrul dispozițiilor școlare , cât 
și traseele călătoriile corespunzătoare ale instituțiilor de îngrijire pe timp de zi pentru copii. Este necesar să aveți 
scrisoarea de informare a școlii/a instituției de îngrijire pe timp de zi pentru copii ce conține informațiile privind 
călătoria (destinația, ora, cheltuielile, datele bancare etc.)Este necesar să aveți scrisoarea de informare a școli i/a 
instituției pentru copii respectiv informațiile privind parcursul (destinația, ora, cheltuielile, legătura bancară etc.) 

 

Transportul elevilor 

Se iau în considerare cheltuielile pentru transportul la cea mai apropiată școală a din nivelului nivelul de învățământ  
ales, în cazul măsura în care acestea nu sunt suportate de cătreprin sporurile subvenții de la terților (de ex. autoritatea 
școlară). Pentru stabilirea celei mai apropiate școli sunt importante regulile   § 69 din legea școlilor. Este necesar  să 
prezentați certificatul de ladecizia de la autoritatea școlară competentă la în momentul depunerea depunerii cererii. 

Necesități Articole școlare 

Dacă dispuneți primiți deja de prestații conform SGB II (bani indemnizații de șomaj II) sau SGB XII (ajutor social), nu 
mai este necesară cererea. Autorizarea Aprobarea se efectuează face în aceste cazuri din oficiu în aceste cazuri. 

Susținere Sprijin potrivită și auxiliară suplimentar pentru învățământ 

Vă rugăm să anexați la cerere și formularul „Cursuri Promovarea învățământului”  completat de învățătorul profesorul 
de specialitate. În plus, mai este necesară o ofertă pentru meditații , și o copie a ultimului certificat, precum și 
eventualele ultimelor ultime testeexamene. 

Prânz comun în cadrul școlii / unitatea instituției de îngrijire pe timp de zi pentru copii 

Vă rugăm să confirmați prin bifare faptul că copilul dvs. participă la prânzul colectiv.  Ștampila școlii/a unitățiiinstituției 
de îngrijire pe timp de zi pentru copii este obligatorie. Cheltuielile pentru prânz pentru elevii care iau masa într-o altă 
instituție nu pot fi preluate. 

Participarea la viața socială și culturală 

Dacă sunt planificate deja unele activități exercitate sau sunt planificate unele activități , vă rugăm să faceți oferiți 
notițele informațiile corespunzătoare în câmpul de text. Ca Drept dovadă privind cheltuielile se pot lua,poate servi 
somații solicitarea de plată, un contract de membru sau o confirmare scrisă a furnizorului/asociației. 

Indicații importante privind protecția datelor 

Datele sunt supuse secretului social. Datele dvs. sunt colectate conform în baza §§ 60 până la 65 din prima carte a 



Codului Social (SGB I) și  în baza §§ 67a, b, c, din a zecea carte a Codului Social (SGB X) pentru prestațiile conform 
SGB II, SGB XII, BKGG. 
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   Kreisverwaltung Bad Kreuznach  
 

Informații generale privind pachetul de pentru educare educație și 
participare în districtul Bad Kreuznach 

Din Începând cu 1 ianuarie 2011 copiii, tinerii adolescenții și adulții tinerii primesc, pe lângă necesitățile 
lunare, indemnizația pentru locuință sau alocația pentru copii, și așa-numite prestații pentru educație și 
participare la viața socială și culturală în societate.banii pentru locuință sau pe lângă sporul pentru copii 
și așa numite prestații pentru educare și participare la viața socială și culturală în societate. 

Ce fel de prestații există? 
Pentru copii, tineri adolescenți și adulți tineri există suplimentar și așa- numite necesități pentru de 
educare educație și participare: 

 Excursii excursii cu școala și ieșiri călătorii cu clasa de mai multe zile pentru elevi și eleve*  

 cât și pentru copiii din cadrul instituțiilor de îngrijire pe timp de zi pentru copii, 

 necesități articole școlare pentru eleve și elevi* 

 cheltuieli de transport a pentru elevelor și elevilor* 

 promovări promovarea școlare învățământului pentru eleve și elevi* 

 spor de prânz pentru elevi și eleve* cât și pentru copiii din cadrul instituțiilor de îngrijire pe timp 
de zi pentru copii și 

 participarea la viața socială și culturală pentru copii și tineri adolescenți până la împlinirea 
vârstei de 18 ani. 

*prin elevi și eleve se face referire la toate persoanele, care: 
 - nu au împlinit încă vârsta de 25 de ani, 
- frecventează cursurile unei școli generale sau de meseriiprofesionale 
- nu primesc un spor pentru învățământo indemnizație de formare 

Ce fel de cheltuieli sunt preluate prin în cazul ”„excursiile excursiilor cu școala de o zi și al 
ieșirilor călătoriilor de mai multe zile cu clasa”? 
Pentru elevele, elevii și copiii dintr-care frecventează o unitate instituție de îngrijire pe timp de zi pentru 
copii sau dintr-o școală generală sau de meseriiprofesională, se pot prelua cheltuielile generate 
facturate de această instituție de pentru excursii de o zi și de ieșirilecălătorii de mai multe zile cu clasa. 

Ce este cuprins la „”necesități articole școlare”? 
Elevii și elevele primesc pentru rechizitele școlare pe data de 1 august 70 de euro și pe 1 februarie 30 
de euro. Astfel se facilitează achiziția unui ghiozdan, a echipamentului sportiv și a materialelor de 
scris, de socotit și de desenat (de ex. stilou, creioane colorate, calculator de buzunar, caiete). 
*Până în anul 2010 s-au plătit 100 de euro de-o dată pentru prestațiile curente conform SGB II/SGB XII , în 
august, pentru tot anul școlar întreg, astfel încât noua reglementare este valabilă pentru prima oară pentru acest 
cerc de persoane este valabilă prima dată din pentru anul școlar 2011/2012. 

Când sunt preluate ”„cheltuielile de transport la școală”?”? 
Elevele și elevii care frecventează cursurile celei mai apropiate școli și nu merg pot ajunge acolo pe 
jos sau cu bicicleta, primesc un sporo subvenție pentru cheltuielile de transport, dacă acestea nu sunt 
preluate din altă parte. 

Ce înseamnă „”promovarea învățământului”? 
Copiii necesită câteodată suport pentru a atinge scopurile de învățare din cadrul școlii. Dacă ofertele 
școlare nu sunt suficiente, pentru a acoperi corecta deficitele de învățare și astfel nu se poate atinge 
astfel scopul clasei, se poate fi acordat un suporturi sprijin suplimentar potrivite pentru promovarea 
învățareînvățământului. 
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Cine primește ”„un spor pentru prânz”? 
Dacă școlile și unitățile instituțiile de îngrijire pe timp de zi pentru copii oferă un prânz comun, elevii, 
elevele și copiii, care frecventează unitățile o instituție de îngrijire pe timp de zi pentru copii vor primi un 
spor pentru prânz pentru a acoperi cheltuielile mai mari. 

Ce înseamnă ”„participarea la viața socială și culturală”? 
Copiii și tinerii sub 18 ani primesc un buget de 10 euro lunar pentru ofertele cluburilor, de culturăale și 
pentru de vacanțe vacanță, pentru a putea participa, de exemplu, la educație muzicală, activități 
sportive, la jocuri și activități sociale în timpul liber. 

Cum se prestează aceste serviciiunt efectuate prestațiile? 
Prestațiile nu sunt efectuate ca acoperire prestații în bani, în afara necesități cu excepția celor pentru 
articolelor școlare. Există două posibilități: Ori Fie primesc vi se eliberează un cupon voucher, sau fie 
prestațiile vă sunt acordate confirmate de Jobcenter Centrul pentru locuri de muncă, respectiv de către 
Administrația locală din Jobcenter Centrul pentru locuri de muncă Bad Kreuznach și apoi acestea 
sunt decontate direct de cătrecu furnizorul respectiv al unitatea care oferă prestația respectivăserviciului. 

Vă rugăm să păstrați facturile, chitanțele și dovezile pentru sau înregistrareînregistrările, deoarece s-ar 
putea să aveți nevoie de ele ca dovadă. 

Depunerea cererii 
Pentru toate prestațiile referitoare la educare educație și participare (în afară de necesitatea articolele 
școlareă personale,ă în cazul beneficierii continue pentru de prestații SGB II sau SGB XII) este necesară 
o cerere sepecialrată pentru fiecare copil. 
Vă rugăm să depuneți cererile la timp, astfel încât copilul să beneficieze de prestații în întregime. 

 

Observații: 
Se pot solicita prestații în funcție de pachetul de educațire și participare 

o la Jobcenter Centrul pentru locuri de muncă Bad Kreuznach, Viktoriastr. 36, 55543 
Bad Kreuznach (pentru beneficiarii prestațiilor continue conform SGB II) 

o din de la Administrația locală în Jobcenter Centrul pentru locuri de muncă Bad 
Kreuznach, 36, 55543 Bad Kreuznach (pentru beneficiarii banilor de indemnizație 
pentru locuință și a alocației pentru copii) 

o la Administrația orașului sau a clubuluimunicipală (pentru beneficiarii prestațiilor 
SGB XII -și conform § 2 AsylbLG ) 

o Cererile pot fi depuse făcute și la toate unitățile sus amintite, și pot fi solicitate depuse 
telefonic și prin poștă. 
o  

În plus toate școlile și unitățile pentru copiicreșele sunt rugate să preia cereri pentru prestații și să 
le transmită la oficiul pentru educare educație și participare din cadrul Jobcenter Centrului pentru 
locuri de muncă Bad Kreuznach. 

 

 



    Kreisverwaltung Bad Kreuznach   

 
 
Promovarea învățământului 
Din Începând cu luna ianuarie 2011, copiii, tinerii adolescenții și adulții tinerii primesc, pe lângă 
necesitățile lunare regulate, banii indemnizația pentru locuință sau pe lângă sporulalocația pentru copii, 
și așa- numite prestații pentru educare educație și participare la viața socială și culturală în societate. 

Aici intPrintre acestea se numără și promovarea învățământului, care completează ofertele existente 
școlare existente (promovarea ”„promovarea învățământului extrașcolară a învățământului”). 

Cine primește aceste această prestațiiprestație? 
Elevii și elevele care frecventează o școala școală de meseriigenerală sau profesională, care au vârsta 
sub 25 de ani. Elevii din învățământul profesionalșcolilor de meserii care primesc o alocație indemnizație 
pentru învățământde formare sunt excluși de la această prestație. 

Care prestații sunt efectuate? 
Prin promovarea extrașcolară a învățământului se completează, în cazuride excepționale, ofertele de 
promovare organizate de școli sau de unități din apropierea școlilordomeniul învățământului (de ex. 
cluburi asociații de dezvoltare). Aceste oferte, care sunt de regulă gratuite, trebuie utilizate prioritar. Doar 
dacă este periclitată atingerea scopului obiectivului per de clasă (promovarea spre următoarea treaptă 
sau un nivel suficient de performanțe) și dacă o îmbunătățirea se poate fi atinge atinsă doar prin 
intermediul unei promovări extrașcolare a învățământului extrașcolare, se poate lua în calcul această 
prestație. Pentru atingerea obținerea unei recomandări pentru o școală mai bună (de ex. promovarea la 
un gimnaziuliceu), nu se poate lua în calcul o promovare extrașcolară a învățământului. Dacă este 
necesară o promovare extrașcolară a învățământului, se preiau cheltuielile necesare pentru acest lucru. 

Cum funcționează? 
Prestațiile Prestația trebuie solicitate solicitată separat. Prin În momentul depunerii cerere cererii, veți 
primi un formular prin care puteți cere de laconfirmarea școalăii cu privire la acceptul pentru necesitatea 
unei promovări a învățământului la anumite materii. Această confirmare necesită, pe lângă informațiile 
legate de materia la care există necesară necesitatea, și informații despre perioada prin în care se 
preconizează căa deficiențele să pot fi înlăturate prin promovarea exactă vizată a învățământului. În 
plus, mai este necesară o apreciere evaluare din care reiese că este periclitată atingerea scopului de 
clasei clasă, iar periclitarea poate fi înlăturată probabil prin promovarea învățământului recomandată din 
parteae către învățătorului profesorul de specialitate. Pe baza acestei aprecieriievaluări,, expertul 
persoana responsabilă decide asupra ofertei decu privire la acordarea prestației. 

 

Dacă învățătorul de specialitate nu indică nicio formă potrivită a de promovării promovare a 
învățământului (de ex. prin numirea învățătorilor profesorilor pentru meditații), atunci puteți propune dvs. 
un ofertantfurnizor adecvat. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că selecția ofertantului furnizorului 
trebuie să se efectueze, din motive legale (de ex. verificarea necesității  de asistență), întotdeauna după 
consultareade comun acord cu persoanelor persoana dvs. de contact. 

 
La oferirea prestației există două variante: 
a) Prin acordÎmpreună cu scrisoarea de aprobare, ve ți primiți un certificat voucher privind promovarea 
extrașcolară a învățământului pentru copilul care necesită ajutor. Acesta este depus dat de copilul dvs. la 
învățătorulprofesorului de meditații, respectiv la unitateinstituției. JobcenterCentrul pentru locuri de 
muncăul, respectiv administrația Administrația locală Bad Kreuznach dinîn cadrul Centrului pentru locuri 
de muncăJobcenter, calculează cheltuielile pentru învă țământul de promovare direct cu ofertantul 
furnizorul de serviciilor de promovare a învățământului. 



b) Este De asemenea, este de asemenea posibil doar să vi se comunice doar că veți primi prestații de 
promovare a învățământului pentru copilul care necesită ajutor. În acest caz, va trebui să prezenta ți 
factura ofertantului furnizorului de servicii de pentru promovare a învățământului. Jobcenter Centrul 
pentru locuri de muncă, respectiv Administrația locală Bad Kreuznach din în Jobcenter Centrul pentru 
locuri de muncă, preia decontarea cheltuielilorva rambursa apoi prestația, după primirea facturii, direct 
furnizorului de servicii. 

 

Observații: 
Se pot solicita prestații în funcție de pachetul de educare educație și participare 

o la Jobcenter Centrul pentru locuri de muncă Bad Kreuznach, Viktoriastr. 36, 55543 
Bad Kreuznach (pentru beneficiarii de prestațiilor continue, conform SGB II) 

o din de la Administrația locală în Jobcenter Centrul pentru locuri de muncă Bad 
Kreuznach, Viktoriastr. 36, 55543 Bad Kreuznach (pentru beneficiarii de 
baniindemnizațielor pentru locuință și a alocației pentru copii) 

o la Administrația orașului orașului sau municipalăa clubului (pentru beneficiarii 
prestațiilor SGB XII- și conform § 2 AsylbLG ) 

o Cererile pot fi depuse făcute și la toate unitățile sus amintite, și pot fi solicitate depuse 
telefonic și prin poștă. 
o  

În plus, toate școlile și unitățile pentru copiicreșele sunt rugate să preia cereri pentru prestații și să 
le transmită la oficiul pentru educare educație și participare din cadrul Jobcenter Centrului pentru 
locuri de muncă Bad Kreuznach. 
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