Destûrname: Ev nivîs tenê ji bo agahdariyê ye. Tenê nivîsên ku di Rojnameya Zagonsaz û
Biryarnameya Eyaleta Sachsen-Anhalt (GVBI. LSA) an di Gazeta Birêvebiriya Dibistanê ya
Eyaleta Sachsen-Anhalt (SVBI. LSA) de hatine weşandin ji hêla qanûnî ve girêdayî ne.

Pêvek 2b
Navê dibistanê
Navnîşan:
Li gorî beşa 3 (7) ya Biryarnameya Alîkariya Mesrefê ya Fêrbûnê dravdana
mîqdara kêmkirî ya ji bo deynê pirtûkên dibistanê
1. Daxistinên qismî ji bo kesên jêrîn derbas dibe:
a) Zarok û ciwanên ku li malê an di komek xaniyan de dimînin (bi
perwerdehiyê re bibin alîkar
Buroya Refahê Ciwanan)
Beşên 33, 34-an ên Pirtûka Heştan a Koda Civakî - Refahê Zarok û
Ciwanan - di guhertoya agahdariyê ya ku di 11ê Septemberlona 2012an de
hat weşandin (Gazeta Zagona Federal I r. 2022), ku herî dawî bi Benda
2, Paragrafa 8ê ya Qanûna 21ê Çile 2015 (Gazeta Qanûna Federal. I rûp.
10, 15), di guhertoya nuha derbasdar de, ji hêla saziya civakî ya
ciwanan (nivîsgeha refaha ciwanan) ve tête peyda kirin,
b) Dêûbav / welî an xwendekarên ku alîkariya bêkariyê II / Hartz
IV an girtine
Alîkariya civakî bistînin (zarok)
SGB II - Ewlehiya bingehîn ji bo kesên kar - di guhertoya
agahdariya 13-ê Gulana 2011-an de (Gazeta Qanûna Federal I r.
850, 2094), herî dawî bi Benda 2-yê ya zagona 22-ê Kanûna
2014-an (Gazeta Qanûna Federal Ez rûpel 2411), di guhertoya
nuha derbasdar de,
c) Dêûbav / bavan an xwendekarên ku ji bo jiyanê piştgiriya
xwe-domdar didin(Refah) stendin SGB XII - Refahê Civakî - yê 27ê
Çile 2003 (Gazeta Qanûna Federal I rûpel 3022, 3023),
herî dawî bi Benda 9ê ya Qanûna 21ê Tîrmeha 2014an
ve hate guherandin (Gazeta Qanûna Federal I
rûpel. 1133, 1142), di
guhertoya guncan de sung
d) Li gorî dêûbav / bavan / an xwendekar bixwe serketin
Qanûna Alîkariyên Penaxwazan stendin
Qanûna Qezencên Penaxwazan a Penaberiyê di guhertoya
agahdariya 5.8.1997 de (BGBl. I r. 2022), herî dawî
bi Benda 3 ya zagona 23.12.2014 (BGBl. I p. 2439, 2440),
ku hate guherandin, hate guherandin.
1 € kredî / heqê rêveberiyê ☐*)
serê yekeyek / sala dibistanê

2. Malbatên xwedan pir zarok (zarokên temenê dibistanê)
- sê û çar zarok

- ji pênc zarokan

2 € heqê kirê / rêveberiyê ☐ *)
serê yekeyê / sala xwendinê
1 € heqê kirê / rêveberiyê ☐ *)
serê yekeyê / sala xwendinê

*) Ji kerema xwe hûn li vir binivîsin çima hûn heqê kêmkirî didin.

Not:
Bi îmzeya xwe hûn jî piştrast dikin ku sedem rast e. Agahdarî dikare were
kontrol kirin. Ger îstismara bi qest bê dîtin, dê sûc bên vekirin.
Dîrok, îmze
..................................
...........................
En.wiktionary.org (Noun)
Weliyê qanûnî yê xwendekarên dibistanên mezin

