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Pakêta Perwerdehî û Beşdariyê
Pakêta Perwerdehî û Beşdariyê derfeta
sûdwergirtina perwerdehiya armanckirî û
bernameyên dema kêfxweşiyê yên îlaweyî ji bo zarokên we
pêşkêş dike.
Heqê kî heye bigihîje xizmetên Pakêta
Perwerdehî û Beşdariyê?
Wekî qaîdeyekê, zarok û ciwan divê teqez
wergirê yek ji van alîkariyên li pêş bin:
o Alîkariya bingehîn a ku tê pêşkêşkirin ji teref
Navenda Kar (SGB II)
o Alîkariya civakî (SGB XII)
o Fonên malê (WoGG)
o Alîkariya îlaweyî ji bo zarokan (KiZ)
o Xizmetên li gor Qanûna Alîkariya Penaxwazan
(Asylbewerberleistungsgesetz =
(AsylbLG)
Kîjan şertên din divê hûn bi cih bînin?
Şertên îlawe yên li pêş divê teqez bên bicihanîn ji bo
Xizmetên Perwerdehiyê:
o Xwendekarên heta temenê
25 salî yên ku diçin dibistaneke giştî an meslekî û
heqê çiraxiyê nagrin, dikarin bigihîjin van derfetan
o Herwiha, mimkun e ku mirov alîkariyan wergire ji bo
Ger û geştan ligel fîravînên ji bo zarokên
li navendên lênihêrîna zarokan û tesîsên lênihêrîna rojane ya
zarokan.
o Xizmetên Beşdariyê ji bo zarok û
ciwanên heta 18 salî vekirî ne.

Pakêta Perwerdehî û Beşdariyê
Kîjan derfetan dihewîne?
Xizmetên Perwerdehiyê:
o Tedarîqên dibistanê:
Dema dibistan di Tebaxê de dest pê dike,
104 € Euro wê bê xerckirin û ji bo serdema 2yem
Mîqdarê 52 Euroyî wê bê dayîn. Bes kesên heqdar
yên ku fonên malê û alîkariya zarokan a îlaweyî digrin
dê bi awayekî ne resmî serî lê bidin ji bo xercê ligel
Ofîsên Xizmetên Civakî yên xwecihî.
Hûn herwiha dikarin formên serîlêdanê yên nas dikarin bi kar
bînin.
o Xizmetên fîravînê:
Heqê fîravînên ku li
navendên lênihêrina rojane / dibistan /dibistanên hemûyê rojê
(OGS an OGATA) dê bê dayîn
bi temamî. Ji bo girtina vê alîkariyê, ji kerema xwe
belgeyekê bidin Navenda Kar an jî
Ofîsa Xizmetên Civakî ku nîşan bide
zarok an jî ciwanên we beşdarê
xizmeta fîravînê ya li tesîsê dibe.
Navenda Kar an jî Ofîsa Xizmetên Civakî
dê mesrefan rasterast bi we re hel bike.
o Ger û geştên (dibistanê):
Mesrefên ji bo ger û geştên (dibistanê)
fîravîna li navenda lênihêrina zarokan
dibistan / dibistanên hemûyê rojê
(OGS an jî OGATA) dê bi temamî bên dayîn.
Demeke piştî ragihandina
gerê, ji kerema xwe nameyeke dazanîna mektebê
bidin Navenda Kar
an jî Ofîsa Xizmetên Civakî yê eleqedar.
Dê mesref rasterast bi we re bên helkirin.
o Mesrefên çûnûhatina xwendekaran:
Para ku divê ji teref we bê dayîn ji bo
VVRê an jî bilêta trênê, ku jixwe
di nav alîkariya dibistanê de ne an
ajansa rêveberiya dibistanê de ne
dê bi temamî li we were vegerandin li gor qaîdeyên dawîn.
Ji kerema xwe daxuyaniyeke hesabê bidin
Navenda Kar an jî Ofîsa Xizmetên Civakî
Yên ku heqdayîna
ji hesabê we ya ji teref
Yekîtiya Guhastinê (Transportation Alliance) nişan dide.
o Çalakiyên hînbûnê yên îlaweyî:
Xwendekarên ji ligel bernameyên dibistanê
pêdiviya wan bi alîkariyên zêdetir hene ji bo wergirtina
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hînbûnê (fêrkarî), xwedan vêbijêrka serîlêdana
xizmetên wiha ne bi teslîmkirina rapirsiyekê
ya ji teref dibistanê hatiye tijekirin. Bernameyên eleqedar ên bi
armanca hînbûna teşwîqkirî (fêrker û dibistanên
fêrkeriyê) dikarin li ser malpera
Rhine County Neussê bên dîtin di bin www.rheinkreisneuss.de/bildungspaket.

Xizmetên beşdariyê:
o Beşdariya civakî û çandî:
Tevkariyeke mehane ya 15.00 Euroyî guncav e
ji bo beşdariya jiyana çandî û civakî ya ji bo
mesrefên komeleyan, bernameyên wextê kêfxweşî û çandî
(bo nimûne; komeleyên sporê, dersên muzîkê, dersên
avjeniyê, kampên tehtîlê, hwd.). Ji kerema xwe
qeydeke şexsî an jî karteke endamtiyê teslîmê Navenda Kar an jî
Ofisa Xizmetên Civakî
bikin.
Navenda Kar an jî Ofîsa Xizmetên Civakî
dê mesrefan rasterast bi we re hel bike.
Heke pirsên we yên têkildarê alîkariyan yên di derbarê
Pakêta Perwerdehî û Beşdariyê de hebin, ji kerema xwe ligel
revebireke
Navenda Kar ê têkildar an jî Ofîsa Xizmetên Civakî
deynin.
Heke pirsên we yên giştî hebin, hûn herwiha dikarin
têkilî deynin ligel
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