
Eğitim ve katkı
Aileler için 
katkı payları

SGB II’ye göre hak sahibi olan kişiler (Burada 
herhangi bir başvuru yapmaya gerek yoktur)

Jobcenter Lippe, 
Team Bildung und Teilhabe 
(Eğitim ve katkı payı edinme ekibi)
Wittekindstraße 2, 32758 Detmold
Tel. 05231 4599-610
www.jobcenter-lippe.de

Konut Parası (WoGG) alan kişiler, 
Çocuk Parası Katkı Payı (BKGG)

Kreis Lippe Der Landrat, 
Team Bildung und Teilhabe
(Eğitim ve katkı payı edinme ekibi)
Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold
Tel. 05231 62-0, 
www.kreis-lippe.de

SGB XXII ve AsylbLG’ye göre hak 
sahibi olan kişiler

Oturduğunuz yerdeki 
Belediye Binası 

Her zaman yanınızdayız

Eğitim ve katkı payı edinme başvurusu her 
çocuk için ayrı ayrı doldurulmalıdır. Ancak 
bu, SGB II’ye göre yardım alma hakkına sahip 
kişiler için geçerli değildir.

Lütfen gereken başvuruyu zamanında yapın, 
bu durumda çocuğunuzun hakkı olan tüm 
yardımları alabilirsiniz.

Eğitim ve katkı payı edinmeyle ilgili detaylı 
bilgileri Jobcenter Lippe’den, yerel Sosyal 
Dairesinden, Konut Parası Dairesinden, Kreis 
Lippe’den ve ayrıca internetten aşağıdaki 
adreslerden alabilirsiniz:

www.jobcenter-lippe.de
www.kreis-lippe.de
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Başvuruyu nerede yapabilirim?Başvuru ile ilgili bilgiler 



Hangi hizmetler var?

 KiTa/okul günübirlik 
 veya birkaç günlük bir gezi 
 mi planlıyor?

	D (Örneğin KiTa/okul) gibi eğitim veren  

yerlerin düzenledikleri etkinlikler

	D Tüm grup katılıyor

	DOluşan masraflar (cep parası hariç) size  

ödenebilir

 
 Çocuğunuzun bir okul çantası veya
 kağıt/kaleme mi ihtiyacı var?

	DOkul kitapları, defterler, kalemler,  

hesap makinaları, resim çizmek  

için olan ihtiyaçları v.b. karşılanıyor

	D 2022 Okul ihtiyaçları paketi  
–> 01. Ağustos 104 Euro 

–> 01. Şubat 52 Euro

 Çocuğunuzun okul yolu için masraf
 mı oluşuyor (otobüs bileti)

	D Size en yakın olan okula giden okul yolunun 

masraflarını üstleniyoruz (ilkokul, bunu takip 

eden okul) – fakat ancak okul bu masrafları 

karşılamıyorsa.

 Çocuğunuzun ek ders almasını 
 veya eğitiminde destek almasını
 istiyor musunuz?

	D Var olan eğitim eksiklikleri giderilebilir  

ve öğrenim hedeflerine ulaşılabilir

	DOkulun verdiği olanaklar yetersiz kalıyor  

(okulun verdiği tespit evrakı)

 
 Öğle yemeğine mi gerek var?

	DOkullarda

	D Tagesmütterlerde (çocuk bakıcısı kadınlarda)

	DGünlük bakımda

	D Çocuk gündüz bakım evleri

	DGruplarda hep beraber alınan öğle yemeği

 Çocuğunuz hobilerini mi 
 takip etmek istiyor?

	D 18 yaşından küçük çocuk ve gençler için

	DDernek, kültür, tatil olanakları (örneğin müzik, spor, 

sanat, oyun ve sosyal etkinlikler, boş zamanları de-

ğerlendirme etkinlikleri, tiyatro etkinlikleri, izciler v.b.)

	D Aylık 15 Euro (birikimlerde en fazla 180 Euro  

olmak üzere)

Faydalanabileceğiniz birçok olanak var. Lütfen bize danışınız.

Bu katkı payları genelde katkıyı sağlayan 
makam ile doğrudan hesaplanır ve ödenir. 
Okul gereksinim katkısı (yarıyıl bedeli) ve  
yol ücreti size doğrudan ödenecektir.

Şimdi başvurun!

Aşağıdakileri alanlar katkı payı alma hakkına 
sahiptirler:

• SGB II-katkıları (Jobcenter Lippe),
• Konut parası ve çocuk desteği  

(Lippe Bölgesi),
• Sosyal Yardım katkı payları (SGB XII)  

veya Mülteci Katkı Payı Kanununa göre 
destek (AsylbLG)

Öğrenciler eğitime destek paralarını, genel 
veya meslek okullarında öğrenci oldukları  
ve meslek eğitimi yardımı almadıkları  
25. yaşlarını doldurana kadar alabilirler.

Kültür ve sosyal hayata katılmak üzere verilen 
Katkı Payı desteği ancak 18 yaşını doldurmamış 
çocuklar ve gençler için ödenebiliyor.

Kendim ve/veya çocuklarım 
için eğitim ve katkı payı (BuT) 
edinmeyi nasıl başarabilirim?


