sau o legitimație de membru.
Jobcenter-ul sau biroul de asistență socială competent
decontează costurile direct cu dumneavoastră.
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pentru
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de vacanță
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02181
601
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Vă rugăm să prezentați
la Centrul pentru
e-mail:
bildungspaket@rhein-kreis-neuss.de
Ocuparea Forței de Muncă (Jobcenter) sau la
Oficiul de Asistență Socială (Sozialamt)
competent un document de adeziune sau un
card de membru.
Centrul pentru Ocuparea Forței de Muncă
sau Oficiul de Asistență Socială competent
decontează costurile direct cu instituția.
Numai în caz excepțional vi se rambursează
costurile.

Dacă aveți întrebări în legătură cu tema pachetului
pentru educație și participare, vă rugăm să
contactați Centrul pentru Ocuparea Forței de
Muncă sau Oficiul de Asistență Socială sau pur și
simplu și
Rhein-Kreis Neuss
Der Landrat
Sozialamt
Lindenstrasse 4-6
41515 Grevenbroich
Tel: 02181 601- 5032
E-mail: bildungspaket@rhein-kreis-neuss.de

Pachet pentru educație şi participare
Informații generale

Vă sprijină cu plăcere și asistenții/-ele sociali/-le din
școlile din Rhein-Kreis Neuss.
Doamna Fatma Pekin-Aras
-coordonatoare pentru asistență socială școlară- vă
va indica cu plăcere o persoană de contact
corespunzătoare.
Tel: 0172/ 822 31 57
Email: f.pekin-aras@but-neuss.de.
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o Alocație suplimentară pentru copii (KiZ)
o Prestații în conformitate cu Legea privind prestațiile pentru
solicitanții de azil
(AsylbLG)

sau tânărul dumneavoastră ia parte la masa de prânz
în una din instituțiile menţionate.
Jobcenter-ul sau oficiul de asistență socială
responsabil vă decontează costurile direct.

Pachet pentru educație şi participare

Care cerințe trebuie să mai fie
încă îndeplinite?

Prin pachetul pentru educație și participare aveți
posibilitatea să beneficiați în mod deliberat
de activități educaționale și de agrement
suplimentare pentru copiii dumneavoastră.

Pentru prestații educaționale trebuie să fie
îndeplinite și următoarele cerințe:
o un drept la prestație există pentru eleve
și elevi care frecventează o școală generală
sau o școală profesională până la terminarea celui
de-al 25-lea an de viață și care nu primesc
nicio indemnizație de formare profesională
o În plus, pentru excursii resp. călătorii
și pentru masa de prânz se pot acorda
prestații și copiilor din centre de zi
pentru copii resp. celor din centre de îngrijire
de zi pentru copii.

o Excursii (școlare) și călătorii cu clasa:
Costurile pentru excursii (școlare) și
călătorii cu clasa, masa de prânz din
centrul de zi pentru copii / școală / școală
deschisă toată ziua (OGS sau OGATA)
se acoperă integral. Vă rugăm ca, după
notificarea călătoriei, să prezentați în timp util
scrisoarea de informare a școlii la
Jobcenter sau la biroul de asistență socială competent.
Costurile se decontează direct cu dumneavoastră.

Cine are dreptul la prestații din cadrul pachetului pentru
educație și
participare?
În caz normal, copiii și tinerii trebuie să beneficieze
de una dintre următoarele prestații:
o Securitate de bază pentru persoane care caută un loc de
muncă de la Jobcenter
(Centrul pentru ocuparea forței de muncă) (SGB II)
o Ajutor social (SGB XII)
o Ajutor pentru locuință (WoGG)
o Alocație suplimentară pentru copii (KiZ)
o Prestații în conformitate cu Legea privind prestațiile pentru
solicitanții de azil
(AsylbLG)
Care cerințe trebuie să mai fie
încă îndeplinite?
Pentru prestații educaționale trebuie să fie
îndeplinite și următoarele cerințe:
o un drept la prestație există pentru eleve
și elevi care frecventează o școală generală
sau o școală profesională până la terminarea celui
de-al 25-lea an de viață și care nu primesc
nicio indemnizație de formare profesională
o În plus, pentru excursii resp. călătorii
și pentru masa de prânz se pot acorda
prestații și copiilor din centre de zi
pentru copii resp. celor din centre de îngrijire
de zi pentru copii.

o Există dreptul la prestații pentru participare pentru copii
și tineri până la terminarea
celui de-al 18-lea an de viaţă.

o Există dreptul la prestații pentru participare pentru copii
și tineri până la terminarea
celui de-al 18-lea an de viaţă.

Ce prestații cuprinde
pachetul pentru educație şi participare?
Prestații pentru educație:
o Rechizite școlare:
La începutul anului școlar, în luna august,
se plătesc 104 € și pentru al 2-lea semestrul școlar, în luna
februarie,
52 €. Numai cei cu drept la prestații,
care primesc ajutor pentru locuință sau alocație suplimentară
pentru copii trebuie să depună o cerere pentru plată
la biroul de asistență socială din localitatea în care locuiesc.
În acest scop puteți utiliza desigur și
cunoscutul formular de cerere.
o Masa de prânz:
Costurile pentru masa de prânz din
centrul de zi pentru copii / școală / școală
deschisă toată ziua (OGS sau OGATA)
se acoperă integral. Pentru aceasta, vă rugăm să prezentați
la Jobcenter sau la biroul de asistență socială
competent o chitanță care atestă faptul că, copilul
sau tânărul dumneavoastră ia parte la masa de prânz
în una din instituțiile menţionate.
Jobcenter-ul sau oficiul de asistență socială
responsabil vă decontează costurile direct.
o Excursii (școlare) și călătorii cu clasa:
Costurile pentru excursii (școlare) și
călătorii cu clasa, masa de prânz din
centrul de zi pentru copii / școală / școală

o Costuri de transport pentru elevi:
Contribuția personală pentru un bilet VRR resp.
pentru un bilet de tren, care este subvenționat deja de către
școală sau de către biroul administrației școlii,
conform noilor reglementări, li se
decontează integral. Vă rugăm
să depuneți la Jobcenter sau la biroul de asistență socială
competent un extras de cont bancar din care să reiasă
încasarea plății de către societatea de
transport.
o Sprijin pentru învățare (meditații):
Elevii/ele care, pe lângă ofertele școlare
au nevoie de sprijin suplimentar pentru
atingerii obiectivelor de învățare (meditații),
pot solicita acest lucru prin prezentarea unui
chestionar completat de către
școală. Oferte corespunzătoare de sprijin pentru
învățare (profesori și școli pentru meditații)
găsiți pe pagina de start a
Rhein-Kreis Neuss pe site-ul www.rheinkreisneuss.de/bildungspaket.

Prestații pentru participare:
o Participare socială și culturală:
pentru participarea la viața socială
și culturală stau la dispoziție lunar
15 € pentru cotizații la cluburi,
oferte de activități culturale și de agrement (de ex., cluburi
sportive,
lecții de muzică, lecții de înot,
activități de agrement în vacanță etc.). Vă rugăm să
prezentați la Jobcenter sau la biroul de asistență
socială competent o înregistrare corespunzătoare
sau o legitimație de membru.
Jobcenter-ul sau biroul de asistență socială competent
decontează costurile direct cu dumneavoastră.
Dacă aveți întrebări privind legislația pentru prestații legată de
subiectul pachetului pentru educație și participare contactați
vă rugăm pe angajatul responsabil

