Eğitim ve katkı payı için ödeme başvurusunun doldurulmasıyla ilgili
bilgiler.
Hak ediş en erken başvurunun yapıldığı ayın başından itibaren geçerlidir.
Ödemeler, öğrenciler için öğrencinin genel veya mesleki eğitim yapan bir okula gitmesi ve
hiçbir eğitim desteği almaması koşuluyla 25 yaşın doldurulmasına kadar yapılabilir
Aynı koşullar çocuk yuvasına giden çocuklar için de geçerlidir. “Çocuk bakım merkezi”
kavramından hem kreş, hem de çocuk bakımıyla ilgili bakıcı anne veya benzeri düzenlemeler de
anlaşılmalıdır.
Sosyal ve kültürel yaşamdaki katkı payı ile ilgili ödemeler yalnızca çocuklar ve 18 yaşını
bitirmemiş gençler için yapılabilir.
Lütfen hangi kişi için talepte bulunduğunuzu açıkça belirtiniz. Başvuruyla birlikte birçok ödeme hak
edilebilir. Her şahıs için ayrı başvuru yapılmalıdır.
Okul / çocuk bakım merkezi gezileri, onayla birlikte tüm gün okul / gündüz bakım merkezi gezileri için
masraflar hibe döneminin sonuna kadar üstlenilir. Lütfen okul/çocuk bakım merkezi tarafından
doldurulmuş A1 nolu belgeyi başvuruya ekleyiniz.
Birkaç günlük sınıf gezileri/ çocuk bakım merkezlerinin
Hem okul yönetmeliği çerçevesine okulun birkaç günlük gezileri hem de çocuk bakım merkezlerinin
aynı özellikleri taşıyan gezileri bu bağlamda dikkate alınır. Lütfen okul/çocuk bakım merkezi tarafından
doldurulmuş A1 nolu belgeyi başvuruya ekleyiniz.
Öğrenci taşıma (Servisi)
Gerekli olan öğrenci taşıma maliyetleri genellikle öğrenci taşıma yüklenicisi tarafından üstlenilmiş
olan harcama olarak kabul edilir. NRW Eğitim yasasının97. maddesine, bağlantılı NRW Öğrenci
taşıma ücretleri yönetmeliğine göre kız ve erkek öğrenciler okul mesafesi SchfkVO 7 maddesinin 1.
fıkrasına göre okul mesafesi ilköğretim birinci kademdeki kız ve erkek öğrenci için basit uzaklık olan 2
km den fazla ise; ikinci kademe 1 deki için 3.5 km den ve ikinci kademe II deki için 5 km den fazla ise
öğrenciler taşıma ücretlerinin üstlenilmesini talep etme hakkına sahiptirler. Aynı koşullar özel okulların
eşdeğer sınıflarında okuyan kız ve erkek öğrenciler için de geçerlidir. Rhein-Ruhr (VRR) Ulaşım
Kurumunun tarife alanında kız ve erkek öğrenciler “SchokoTicket” adı verilen biletlerden alabilirler.
01.01. 2012 den bu yana VRR yukarda sözü edilen koşullar altında aşağıda yazılı kendi payına
düşen her bir öğrenci ve taşıma ayı için ödenmesi gereken öğrenci taşıma masraflarını üstlenmeyi
kabul etmiştir.
Birinci taşıma hak eden çocuk/ay
Đkinci taşıma hak eden çocuk/ay
Üçüncü taşıma hak eden çocuk/ay dan başlayarak

12.00 Euro
6.00 Euro
0.00 Euro

“SchokoTickets”in kendi payına düşen bu kısmına kullanıcılar tarafından normal yolculukları içeren
miktarlar da katılabilir, çünkü “SchokoTicket”den aynı zamanda bireysel yolculuklar için de
yararlanılabilir.
Tamamlayıcı eğitime uygun öğrenme desteği
Okul dışı zamanlarda eğitimi destekleyici öğrenme desteği ancak gerekli ve uygun olduğu
durumlarda ve gerekli eğitim desteğinin çocuğun ve gencin yardım alanında gençlik merkezinde özel
durumlar nedeniyle(örneğin sağlık sebebi) gerçekleşmediği koşullarda göz önüne alınabilir. Mettmann
Çevresinde okul tarafından tavsiye edilen öğrenci katkı payı öğrenci başına aynı şekilde öğrenim
birimi başına en fazla 15.00 Euro olarak verilebilir. Lütfen başvurunuza okul tarafından doldurulan A2
belgesini aynı şekilde öğrenim talebinin servis sağlayıcısı tarafından doldurulan A3 belgesini
ekleyiniz.
Okul / çocuk bakım merkezinde toplu öğle yemekleri
Lütfen kız ya da erkek öğrencinin düzenli olarak toplu öğle yemeğine katılacağını ilgili yere
işaretleyiniz. Maliyeti ilgilendiren veriler ve ortalama kullanım, talebin sağlıklı belirlenmesi için
gereklidir.

Öğün başına ve günlük olarak evsel tasarruf (katkı payı) düşünüldüğünde gerçek maliyetin 1.00 Euro
olduğu kabul edilmektedir. Lütfen okul/çocuk bakım merkezi tarafından doldurulan A4 belgesini
başvurunuza ekleyiniz.
Sosyal ve kültürel yaşama
katkı payı yıllık en fazla 120,00 Euro olarak ödenebilir.. Lütfen başvurunuza hizmet sunucu tarafından
doldurulan A5 belgesini ekleyiniz. Bunun yerine, ödeme belgesi, bir üyelik anlaşması veya kurum /
kuruluşun ödeme ile ilgili yazılı onaylı belgesi, kanıt belge olarak banka bağlantısı sağlanana kadar
kullanılabilir.

