
Ayrıntılı bilgiler ve doldurulacak formlar, yuva ya da okul 
görevlilerinden,  
www.familie.luebeck.de/bildungsfonds/antraege.html  
web sitesinden veya aşağıdaki adreslerden temin edilebilir.

Hansestadt Lübeck
Bereich Schule und Sport
(Broşürü yayımlayan Hansa Kenti Lübeck  
Belediyesi Okullar ve Spor Dairesi)
e-posta: service@bildungsfonds-luebeck.de

Verwaltungszentrum Mühlentor
(Mühlentor İdare Merkezi)
Kronsforder Allee 2-6, Haus Trave
23539 Lübeck
Telefon 0451/ 122-4070

„Size teşekkür ediyo-
rum! Sizin desteğiniz 
olmasaydı kızımın bu 
etkinliğe katılmasını 
sağlayamazdım.“

Stiftungsverbund
Lübecker Bildungsfonds
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Hangi ailelere yardım edilir?
Lübeck Eğitim Fonunun amacı, kızınız veya oğlunuzun yuva ya 
da okul tarafından sunulan tüm programlara katılabilmesini 
sağlamaktır. Bürokrasiden uzak hizmetlerimizle çocuğunuzu sağlıklı 
bir gelişim için ihtiyaç duyduğu her türlü destekleyici programlar-
dan yararlandırmak istiyoruz.

Eğitim Fonu, aşağıdaki şartları yerine getiren ailelere yardımcı olur:
 İşsizlik parası II (Arbeitslosengeld II) veya temel geçim güvencesi/ 

 sosyal yardım (Grundsicherung/Sozialhilfe) alan aileler,
 Kira yardımı (Wohngeld) veya düşük gelirli ailelere yapılan çocuk  

 ödeneği (Kinderzuschlag) alan aileler,
 Yuvaya indirimli bakım ücreti (ermäßigtes Betreuungsgeld)   

 ödeyen aileler,
 Çocukları maddi sıkıntı nedeniyle bazı önemli programlara   

 katılamayan aileler.

Masrafları Eğitim Fonu üzerinden karşılanan programlar bu bilgi 
broşürünün iç sayfalarında belirtilmiştir.

Başvuru işlemi çok kolaydır!
Eğitim fonunun kapsadığı maddi destekten  
yararlanmak için
 çocuğunuzu gönderdiğiniz yuvanın müdürüne,
 “Verbund Kindertagespflege” adlı Gündüz Çocuk Bakımı Çalışma  

 Birliğine ya da gündüz çocuk bakıcınıza veya
 çocuğunuzun sınıf öğretmenine başvurmanız yeterlidir.

Arzularınızı bu görevlilerden birine bildirmeniz üzerine o size 
gerekli başvuru formunu verecek ve formun doldurulmasında da 
size yardımcı olacaktır. Her başvuru bir yıllık yuva dönemi veya bir 
okul öğretim yılı boyunca geçerlidir. Size yakın görevli, ailenizin bu 
konudaki ihtiyaç ve sorunları hakkında da bilgi edinecek ve böylece 
gerekli işlemler normalden daha çabuk tamamlanabilecektir.

Proje ortaklarımız:

LüBEcK Eğitim Fonu
Yuva ve okul öğrencilerinin ailelerine ve gündüz çocuk  
bakımından yararlanan anne ve babalara verdiğimiz maddi destek



Sınıf gezileri
Sınıf öğretmeninin vereceği yazı ile sekreterliğe gidersiniz. 
Sekreterlik ise, size düşen gezi masrafının ödenmesinde han-
gi tutarda desteklenebileceğinize karar verir. Konuyla ilgili en 
önemli noktalar hakkında bilgi vermek üzere birkaç cümle 
yazmanız yeterli olacaktır.

Çocuk yuvasınca yapılan geziler
Yuva Müdürlüğü, size düşen gezi masrafının ödenme-
sinde hangi tutarda desteklenebileceğinize karar verir. 

Çeşitli eğitim ve kurs 
programları
Eğer çocuğunuzun okulu veya 
yuvasında çeşitli eğitim ya da 
kurs programları sunuluyor 
ve bunun karşılığında sizden 
para isteniyorsa size yine bir 
müjdemiz var: Bu konuda da 
Yuva Müdürlüğüne veya Okul 
Sekreterliğine başvurmanız ye-
terlidir. Yuva ve okul görevlileri, 
Eğitim Fonunun size bu konuda 
nasıl yardımcı olabileceği 
hakkında size bilgi verecektir.

tam gün öğrenci bakımı hizmetleri
Eğitim Fonu, çocuğunuzun okulunda sunulan tam 
gün bakım hizmetlerinin masrafları konusunda da size 
yardımcı olabilir. Hangi tutarda desteklenebileceğinizi 
Okul Sekreterliğinden öğrenebilirsiniz.

Eğitim ve katılım desteği paketi
Eğer masraf yardımından yararlanma hakkı olan 
kişilerdenseniz, okul ve yuva dışında da birtakım sıfır 
ücret ve indirim uygulamalarından faydalanabilirsiniz. 
“Aktiv-Pass” indirim kartı ile, örneğin çocuğunuzu 
gönderdiğiniz spor kulübünün aidatını ödeyebilirsiniz. 
Okul öğrencilerine bunun ötesinde aylık otobüs bileti 
masrafları veya özel ders ücretleri konularında da des-
tek verilebilmektedir. Okul malzemelerinin masrafı için 
de doğrudan banka hesabınıza havale edilmek üzere 
öğretim yılı başına 100 Euro yardımda bulunulur!

Eğitim Fonunun kapsadığı  
program ve hizmetler:
Öğle yemeği
Her öğün için sadece 1 Euro ödersiniz, gerisi ise Eğitim 
Fonu üzerinden karşılanır. Çocuk başına aylık öğle 
yemeği masrafınız böylece 20 Euro’yu geçmez!


