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Eğitim ve Katılım
(Bildung und Teilhabe BuT)

Kimlerin BuT hakkı var?
BuT´ye ilişkin ihtiyaçlardan çocuklar, gençler
ve
25
yaş
altı
genç
yetişkinler
faydalanmaktadır; sosyal ve kültürel yaşama
katılıma ilişkin yardımlar burada bir istisnadır.
Buradaki yaş sınırı 18´dir. Şartı, genel eğitim
veya meslek eğitimi veren bir okulun ziyaret
edilmesi ve meslek eğitimi ücretinin
alinmamasıdır. Ayrıca siz veya ebeveynleriniz
/ velileriniz de aşağıdaki kanunlar uyarinca
yardim alıcıları olmalısınız:
♦ SGB II (İşsizlik Parası II Ve Sosyal
Parası)
♦ SGB XII (Sosyal Yardım ve Temel
Güvence)
♦ BKGG (Kira Yardımı ve Çocuk Ek
Ödemesi)
♦ AsylbLG (Sığınmaya Başvuranlar
Yardım Kanunu)

BuT neleri içerir?
♦ Günlük geziler / birden fazla günlü (sınıf)
gezileri
♦ Kişisel okul ihtiyaçları ile donatma
♦ Öğrenci taşıma
♦ Uygun öğrenme teşviki / Özel ders
♦ Ortak öğle beslenmesi
♦ Sosyal ve kültürel yaşama katılıma

BuT´den kim sorumludur?
♦
♦
♦

SGB II uyarınca yardımlar alıyorsanız,
Jobcenter Rhein-Berg size BuT
yardımları hakkını tanıyor.
SGB XII veya BKGG uyarınca yardımlar
alıyorsanız, Rheinisch-Bergischer-Kreis´a
başvurunuz.
AsylbLG uyarınca yardımlar alıyorsanız,
yerel yönetiminize / belediyenize
başvurunuz.

SGB II´de önemli not:
BuT yardımları – öğrenme teşviki hariç
olmak üzere - için ayrı bir dilekçede
bulunmanız gerekmez çünkü bunlar SGB II
uyarınca
geçimin
güvencesine
ilişkin
yardımlarla ilgili başvuru ile kapsanmaktadır.
Lütfen yardım dilekçenizle birlikte vaktinde
gerekli kanıtları / BuT eklerini ibra ediniz.
Öğrenme teşvikinden faydalanabilmek için
kanıtlı / ekli ayrı bir BuT dilekçesi gereklidir.
Günlük geziler ve birden fazla günlü (sınıf)
gezileri
The Kurumun etkinliği olarak düzenlendiğinde
okullarda / KiTa´larda / Gündüz Çocuk
Bakımında günlük gezilerin, birden fazla günlü
gezilerin masrafları karşılanmaktadır.
Kişisel okul ihtiyaçları ile donatma
Yılda iki defa (Ağustos / Şubat) tahsis edilen
kişisel okul ihtiyacı ile okul çantası, yazma,
hesaplama ve çizim malzemeleri gibi okul
malzemelerinin ve diğer okul ihtiyaçlarının
temini desteklenmektedir.
Öğrenci taşıma
Seçilen öğrenim dalının en yakın okulu için
gerçekten gerekli olan öğrenci taşıma
masrafları, masraflar başka yerler (örn. okul
sağlayıcıları) tarafından üstlenmediği süre
iade edilir.

Uygun öğrenme teşviki / Özel ders
Okul hukukuna ilişkin yönetmelikler uyarınca
belirlenen önemli öğrenme hedeflerine
ulaşabilmek için uygun ve ek olarak gerekli
olan
bir
öğrenme
teşvikinden
faydalanabilirsiniz. Ziyaret edilen okulda
sunulan kıyaslanır seçenekler dolayısıyla
bulunmamalıdır. Okul yönetimi bunu yazılı
olarak onaylamalıdır.
Ortak öğle beslenmesi
Ortak öğle beslenmesi masrafları, öğle
beslenmesinin okulun / KiTa´nın / Gündüz
Çocuk Bakımının sorumluluğunda sunulması
durumunda Karşılanır.
Sosyal ve kültürel yaşama katılıma
18, yaşlarına kadar çocuklara ve gençlere,
aşağıdakilerden
birine
katılımlarını
kanıtladıklarında ayda 15,00 Avro verilir.




spor, oyun, kültür ve sosyalleşme
etkinliği
sanatsal derslere ve kültürel eğitimin
kıyaslanır yönlendirici etkinlikleri ve
boş zamanlar

