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Якщо ви отримуєте фі нансову допомогу ві д центру
зайнятості , органу субсидування житлово-комунальних
послуг або надбавку на дитину, ваша дитина також може
користуватися пі льгами, а саме: Пакетом соці альної
допомоги для ді тей на потреби осві ти та соці альної
адаптаці ї (BuT)!
Центр зайнятості покриває варті сть багатьох рі зних
послуг. Осві та вашої дитини важлива, оскі льки з неювона
зможе досягти в житті бі льше. Ми оплачуємо надання
додаткової
допомоги у навчанні ! Ді ти можуть
користуватися рі зними перевагами Пакета соці альної
допомоги на потреби осві ти та соці альної адаптаці ї . Ми
також можемо допомогти ваші й дитині , якщо вона разом з
і ншими ді тьми ві дві дує спортивний гурток або якщо вона
хоче займатися музикою. Які ще пі льги може отримати моя
дитина? У ці й брошурі викладена і нформаці я про пі льги,
які ви можете отримати, подавши заявку, а також
і нформаці я про пі льги, які автоматично затверджує центр
зайнятості .
Якщо у вас є будь-які запитання, не
вагайтесь і зателефонуйте нам. Ми завжди
раді вам допомогти! Наш номер телефону:

02581 53 5940.
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Нижче ви знайдете огляд усі х послуг, що надаються в межах
Пакета соці альної допомоги для ді тей на потреби осві ти та
соці альної адаптаці ї :

Щ
о я можу попросити для своєї дитини?
Участь в одноденних екскурсі ях зі школоюабо дитячим
садком
Участь у багатоденних екскурсі ях зі школоюабо дитячим
садком
Отримання обі ду в школі /садку/у няні
Участь дитини у громадському та культурному житті
Допомога у навчанні (репетиторство)
Користування шкі льним транспортом (прої зний до школи)
Отримання шкі льного приладдя

У цьому буклеті ми пояснюємо у прості й формі , що ви
можете попросити для своєї дитини та які документи
для цього необхі дно подати.
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Участь в одноденних екскурсі ях зі школоюабо дитячим садком

Якщо
ваша
дитина
ходить
до
школи/дитячого садка та ї де на екскурсі ю
разом з класом/групою, ми оплатимо
варті сть участі в такі й екскурсі ї . Це
може бути, наприклад, ві дві дування
канатного парку в лі сі або музею. Однак ми не
оплачуємо кишенькові витрати. Ми оплачуємо,
наприклад, варті сть входу.
Участь у багатоденних екскурсі ях зі школоюабо дитячим садком

Це, зазвичай, пої здки ці лого класу. Ми
також покриваємо витрати і на такі
екскурсі ї , наприклад, за ночі влю. Однак
ми не оплачуємо кишенькові витрати. Для
оплати витрат на екскурсі ю ви повинні надати нам
дові дку зі школи, в які й буде зазначено, коли
ві дбудеться екскурсі я, скі льки вона коштуватиме та
коли необхі дно за неї сплатити. Для цього є
спеці альна форма.
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Отримання обі ду в школі /садку/у няні

Якщо в школі , дитячому садку або у няні
є можливі сть надання дитині обі ду, ми
оплатимо його варті сть повні стю.

Участь дитини у громадському та культурному житті

Якщо ваша дитина ві дві дує спортивний
гурток або хоче навчитися грати на
музичному і нструменті , ми можемо
покрити витрати на це у розмі рі 15,00
євро на мі сяць. Крі м того, фі нансова
допомога такожпоширюється на табори ві дпочинку або
курси плавання. І ноді в школі є спеці альні секці ї ,
ві дві дування яких коштує грошей. За ві дві дування
таких секці й ми такожможемо сплатити суму у розмі рі
15,00 євро.
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Допомога у навчанні

І ноді дитина може потребувати
допомоги з навчанням у школі ,
про що можуть сві дчити погані
оці нки або коли предмет
виявився занадто важким. Але
не хвилюйтеся, ми тут також
зможемо допомогти! Допомога у навчанні означає
репетиторство. Ми зазвичай покриваємо варті сть
таких занять. Для оплати таких витрат ви повинні
надати нам додатковий заповнений бланк, у якому
школа зазначає чому і як довго ваші й дитині потрі бні
і ндиві дуальні заняття. Ми також повинні знати, хто
буде займатися репетиторством. Запитайте у школі
або ві дві дайте вебсайт MünsterlandKarte:
www.bildungs-karte.org. Там ви зможете знайти
конкретні пропозиці ї репетиторства.
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Користування шкі льним транспортом

Ваші й
дитині
потрі бний
прої зний, щоб ді статися до
школи? Чи вона ходить у
найближчу школу? Для покриття
цих витрат нам будуть потрі бні копі ї квиткі в і
пі дтвердження оплати, наприклад, виписка з банку.
Отримання шкі льного приладдя

Ваші й дитині потрі бні речі до школи? Це
можуть бути книги, ручки, блокноти тощо. Для
надання ці єї допомоги нам буде необхі дна
дові дка зі школи про зарахування дитини до
школи та про досягнення нею16 рокі в. Дові дку
зі школи ви можете отримати у школі . Ми
переводимо гроші на купі влю таких предметі в на ваш
рахунок. Такі виплати зді йснюються у фі ксовані
дати: 1 лютого та 1 серпня.
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Як отримати фі нансову допомогу?

Кошти на придбання прої зного
(шкі льний
транспорт)
та
матері алі в до школи (шкі льного
приладдя) ми переводимо на ваш
рахунок.

Репетиторство (допомога у
навчанні ), обі ди, екскурсі ї
(одноденні та багатоденні ) та
внески
за
ві дві дування
спортивних
і
культурних
заході в (участь у громадському та культурному
житті ) ми сплачуємо через MünsterlandKarte. Кожна
дитина отримує MünsterlandKarte. Для оплати
таких послуг ви можете надати картку або своє
рі шення про отримання вашою дитиною таких послуг
особі , що ї х надає. Списання кошті в ві дбувається
онлайн.
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Де я можу знайти необхі дні документи?

Бланки, листі вки рі зними мовами та
багато і ншого можна знайти на нашому
сайті за посиланням www.jobcenterwarendorf.de.
Ви
також
можете
зателефонувати нам (02581 53 5940) або
написати
електронного
листа
(but@kreiswarendorf.de). Будемо раді допомогти!
Які документи я повинен надати?
Якщо ви отримуєте гроші ві д центру зайнятості :

Ми автоматично схвалюємо оплату екскурсі й, обі ді в
та участь вашої дитини у гуртках. Для оплати класних
екскурсі й необхі дно надати форму «Додаткова
і нформаці я щодо екскурсі ї тривалі стю декі лька
дні в». Для оплати послуг репетитора нам знадобиться
форма «Додаткова і нформаці я щодо допомоги у
навчанні ». Для ві дшкодування вартості квиткі в нам
знадобляться копі ї квиткі в та пі дтвердження
оплати, наприклад, виписка з банку.
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Шкі льне приладдя передасть вам ві дпові дальна за вас
посадова особа у центрі зайнятості .
Якщо ви отримуєте субсидування житлово-комунальних послуг
та/або допомогу на дитину :

Для того, щоб отримати ві дшкодування вартості
екскурсі й, обі ді в та участі вашої дитини у гуртках,
ви повинні зателефонувати нам. Також необхі дно
надати пові домлення про затвердження субсидування
житлово-комунальних послуг та/або призначення
виплати допомоги на дитину.
Для оплати класних екскурсі й необхі дно надати форму
«Додаткова і нформаці я щодо екскурсі ї тривалі стю
декі лька дні в». Для оплати послуг репетитора нам
знадобиться форма «Додаткова і нформаці я щодо
допомоги у навчанні ». Для ві дшкодування вартості
квиткі в нам знадобляться копі ї квиткі в та
пі дтвердження оплати, наприклад, виписка з банку.
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Як ді знатися, чи отримує моя дитина допомогу?

Пі сля того, як ми отримаємо всі необхі дні документи
та опрацюємо вашу справу, ви отримаєте ві д нас листа.
У цьому листі буде вся важлива і нформаці я: що ми
схвалили, для кого з ваших ді тей, яку суму допомоги
та на який пері од.
Як подати документи?

Як ви можете подати нам свої документи таким чином:
Поштою: Центр зайнятості Варендорф, Ві дді л з
питань осві ти та соці альної адаптаці ї ,
вулиця Зюдштрасе, буд. 12, 48231, м. Варендорф
Електр. поштою: but@kreis-warendorf.de
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Є запитання? Зателефонуйте або напиші ть
електронного листа. Ми працюємо для вас
і ві дпові мо на всі ваші запитання!
Додаткову і нформаці ю можна знайти на нашому
вебсайті :
www.jobcenter-warendorf.de

Ваш ві дді л з питань осві ти та соці альної
адаптаці ї !
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Мі сце для нотаток:
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