
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Văn bản này chỉ dành cho mục đích thông tin. Chỉ những văn bản được đăng trên Công báo Luật và 
Pháp lệnh của Bang Sachsen-Anhalt (GVBI. LSA) hoặc trên Công báo Quản lý Trường học của Bang Sachsen-Anhalt (SVBI. LSA) 
mới có giá trị ràng buộc về mặt pháp lý. 

Phụ lục 2b 

Tên của trường học: 

Địa chỉ: 
 
Thanh toán số tiền phí đã được giảm khi cho mượn sách học theo Mục §3 đoạn 7 của Sắc 
lệnh giảm chi phí tài liệu học tập 
 
1. Miễn giảm một phần được áp dụng cho những người sau: 
 

a) Trẻ em và thanh thiếu niên sống trong cùng một nhà hoặc một nhóm (trợ giúp giáo dục của 
Sở Thanh thiếu niên) 
Mục §33, 34 của Quyển 8 Bộ luật Xã hội - Trợ giúp cho trẻ em và thanh thiếu niên - trong phiên 
bản của thông báo ngày 11 tháng 9 năm 2012 (Công báo Luật Liên bang I trang 2022), được 
sửa đổi lần cuối bởi điều 2, đoạn 8 của Bộ luật ngày 21 tháng 1 năm 2015 (Công báo Luật Liên 
bang. I trang 10, 15), trong mỗi phiên bản có hiệu lực, được trợ giúp bởi cơ quan trợ giúp thanh 
thiếu niên địa phương (Sở thanh thiếu niên) 
 

 b) Cha mẹ /người giám hộ hoặc học sinh nhận trợ cấp thất nghiệp II / Hartz IV hoặc 
Nhận trợ cấp xã hội (trẻ em) 

SGB II – Trợ cấp đảm bảo cơ bản  cho người tìm việc - trong phiên bản của thông báo ngày 13 
tháng 5 năm 2011 (Công báo Luật Liên bang I trang 850, 2094), được sửa đổi lần cuối bởi Điều 
2 của Bộ luật ngày 22 tháng 12 năm 2014 (Công báo Luật Liên bang I trang 2411), trong phiên 
bản hiện có hiệu lực, 
 

 c) Cha mẹ / người giám hộ hoặc học sinh nhận hỗ trợ sinh hoạt (trợ cấp xã hội) 
 Bộ luật SGB XII - Trợ cấp xã hội - ngày 27 tháng 12 năm 2003 (Công báo Luật I trang 3022, 
 3023), được sửa đổi lần cuối bởi Điều 9 của Bộ luật ngày 21 tháng 7 năm 2014 (Công báo Luật 
 Liên bang I trang 1133, 1142), trong phiên bản hiện hành 
 
 d) Cha mẹ / người giám hộ hoặc bản thân học sinh hiện nhận trợ cấp theo Đạo luật về quyền 
    lợi cho người xin tị nạn 

Đạo luật Quyền lợi người xin tị nạn trong phiên bản của thông báo ngày 5.8.1997 (Công báo 
Luật Liên bang I trang 2022), được sửa đổi lần cuối bởi Điều 3 của Bộ luật ngày 23.12.2014 
(Công báo Luật Liên bang I trang 2439, 2440), trong phiên bản hiện hành.  
 

 

1 € Phí mượn-/Phí hành chính    ☐*) 

 Cho mỗi tài liệu/mỗi năm học 

 

2. Gia đình đông con (các con là học sinh đang đi học) 
 
  - ba và bốn con  

2 € Phí mượn-/Phí hành chính    ☐*) 

Cho mỗi tài liệu/mỗi năm học 

- từ năm con trở lên                                                   1 € Phí mượn-/Phí hành chính ☐*) 
                                                        Cho mỗi tài liệu/mỗi năm học *) 
 
*) Vui lòng đánh dấu vào đây tại sao bạn trả phí giảm. 
 

Ghi chú: 

Với chữ ký của bạn, bạn cũng xác nhận rằng lý do đã đưa ra là đúng sự thật. Thông tin có thể được 

kiểm tra. Nếu bị phát hiện có chủ ý lạm dụng thì sẽ bị khởi tố hình sự. 

 

Thời gian, chữ ký 

 
…………………………….  ………………………………… 
Người giám hộ giáo dục  Học sinh đã đủ tuổi trưởng thành 


