
Shënim: Ky tekst është vetëm për informacion. Vetëm tekstet e botuara në Fletoren Zyrtare dhe Urdhëresën e Shtetit të Sachsen-
Anhalt (GVBI. LSA) ose në Fletën e Administratës së Shkollës të Shtetit të Sachsen-Anhalt (SVBI. LSA) janë ligjërisht të detyrueshme. 

Shtojca 2b 

Emri i Shkollës: 

Adresa: 

Pagesa e shumës së reduktuar për huazimin e librave shkollorë në përputhje me Seksionin 3 (7) 
të Urdhëresës për Lehtësimin nga Kostoja e Mjeteve Mësimore 

1. Përjashtimet e pjesshme zbatohen për personat e mëposhtëm: 
 
a) Fëmijë dhe adoleshentë që jetojnë në shtëpi komunitare ose në grupe banesash (ndihmë për 

arsimim nga zyra e mirëqenies së të rinjve) 
Seksionet 33, 34 të Librit Tetë të Kodit Social - Mirëqenia për Fëmijët dhe të Rinjtë - në versionin 
e datës 11.9.2012 (BGBl. I S. 2022), ndryshuar së fundmi nga Neni 2, Paragrafi 8 i Aktit të 
21.1.2015 (BGBl. I S. 10, 15), në versionin aktual, sigurohet nga agjencia lokale e mirëqenies 
së të rinjve (Zyra e Mirëqenies së të Rinjve), 
 

b) Prindërit/kujdestarët ose vetë nxënësit marrin përfitim papunësie II, Hartz IV ose përkrahje 

shoqërore për fëmijë 

SGB II - Siguria Themelore për Punëkërkuesit - në versionin e njoftimit të datës13.5.2011 (BGBl. 

I S. 850, 2094), ndryshuar për herë të fundit nga neni 2 i ligjit 22.12.2014 (BGBl. I S. 2411), në 

versionin aktual, 

 

c) Prindërit/kujdestarët ose vetë nxënësit marrin mbështetje të vazhdueshme për jetesën e tyre 
(ndihmë sociale) 
SGB XII - Ndihma Sociale - e 27.12. 2003 (BGBl. I f. 3022, 3023), ndryshuar për herë të fundit 

nga neni 9 i ligjit së datës 21.07.2014 (BGBl. I f. 1133, 1142), në versionin aktual, 

 
d) Prindërit/kujdestarët ose vetë nxënësit marrin përfitime sipas Ligjit për Përfitimet e Azilkërkuesve 

Akti i Përfitimeve të Azilkërkuesve në versionin e datës 5.8.1997 (BGBl. I f. 2022), ndryshuar së 

fundmi nga neni 3 i ligjit të 23.12.2014 (BGBl. I f. 2439, 2440), në versionin aktual, 

1 € kredi / tarifë administrimi ☐ *) për 

njësi / vit shkollor *) 
 

2. Familje me shumë fëmijë (Fëmijë të moshës shkollore) 

- tre ose katër fëmijë 

2 € kredi / tarifë administrimi ☐ *) për 

njësi / vit shkollor *) 

 

-më shumë se pesë fëmijë 

1 € kredi / tarifë administrimi ☐ *) për 

njësi / vit shkollor *) 

 

 

*) Ju lutemi shënoni këtu pse po paguani tarifën e reduktuar. 
 
Shënim: 
Me nënshkrimin tuaj ju gjithashtu konfirmoni që arsyeja është e vërtetë. Në raste të caktuara mund të 
kryhet një rishikim i informacionit. Nëse konstatohet abuzim i qëllimshëm, bëhet kallëzim penal. 
 
Data, Firna 
………………………                                                                              ………………………………….. 
Kujdestari/ja ligjor/e                                                              Nxënësi/ja në moshë madhore 


