InfoEck der Generationen
Handbuch für Familien

El kitabı Okula
Başlangıç Yardımı
www.infoeck.at
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InfoEck der Generationen
betrieben durch den Verein Generationen und Gesellschaft, Kaiser-Josef-Str. 1, 6020 Innsbruck

Bozner Platz 5, 6020 Innsbruck.
Mo.-Fr. 9:00-14:00 Uhr, Di. und Do. 15:00-17:00
Web: www.infoeck.at, E-Mail: info@infoeck.at
Info-Hotline: 0800 800 508 (zu den Öffnungszeiten)

Stand: Dezember 2021 (kw)

Fördergeber und Kooperationspartner des InfoEck der Generationen:
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1. Giriş
Online olarak Okula Başlangıç Yardımı (Schulstarthilfe) için müracaat etmeden önce hane halkı belgesine ihtiyacınız bulunmaktadır. Hane halkı
belgesini (Haushaltsbestätigung) ikamet ettiğiniz belediyeden alacaksınız. Bu belgeyi almak için evinizde yaşamakta olan BÜTÜN şahısların seyahat
pasaportlarını lütfen yanınızda götürün. Aile halkı belgesini aldıktan sonra cep telefonunuz ile bir resmini çekin ve kolayca bulabileceğiniz bir
şekilde kayıt edin.
Daha sonra internet sunucusuna veya Google arama motoruna şu linki yazın: www.tirol.gv.at/schulstarthilfe
Sayfaya girdikten sonra online formlar üzerine gidin.

Burada online formlar
üzerine tıklayın.

Bu formu cep telefonunuzda doldurun. Bu el kitabının bir sonraki sayfalarında bu işlem için yardım bulacaksınız.
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2. Online-Form

Okula Başlangıç Yardımı
Abteilung Gesellschaft und Arbeit
Adres Heiliggeiststrasse 7, 6020 Innsbruck
DVR- Numarası 0059463
Telefon +43 512 508 3142
E-Posta gesellschaft.arbeit@tirol.gv.at

Ara kayıt edin

Yükleme

Lütfen yöntem hakkındaki açıklamalara / forma,
doldurma yardımlarına ve dosya formatları
hakkındaki genel bilgilere dikkat edin.

Dilekçe sahibi
Banka bağlantısı
Çocuklar
Ev topluluğu
Ekler
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Muvafakatname
Rıza beyanı
Dilekçe sahibi
Şahıs türü*

*bu işaret hanenin
doldurulmasının zorunlu
olduğu anlamına gelmektedir

Kazanç sahibi
Adı*
Soyadı*
Doğum tarihi*
Cinsiyet*
*Erkek

Buraya tarih takvim üzerinden
girilebilir. Bilgi giriş esnasında
lütfen GG.AA.SSSS formatına
dikkat ediniz.

Kadın
Akademik unvan önüne gelecek

Akademik unvan sonuna gelecek
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Adres
Tip*

Asıl ikameti veya
ikinci ikameti seçin

Lütfen seçin:
Cadde*

Ev numarası*

Kullanım birimi/Top

Posta kodu*

Şehir*

Devlet*
Avusturya
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İrtibat bilgileri
Telefon irtibatı
Numara türü | Numara
Lütfen seçin
Satır Satilave edin

Ticari, şahsi,
mobil, faks

E-Posta Adresi*

Banka bağlantısı
Hesap sahibi*

E-Posta adresinizi verdiğiniz
takdirde online formu
doldurup gönderdikten
sonra e-posta adresinize bir
onay gönderilecektir.

Kredi kurumu*

IBAN*

Bankanın adı

BIC*

Devam
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Okula Başlangıç Yardımına birden
fazla çocuk için müracaat etmek
istiyorsanız burada diğer çocuklar
için satır eklenebilir

Çocuklar
Adı*| Soyadı*| Cinsiyeti*| Doğum tarihi*
Erkek
Kadın
Satır ekle
Kendileri için Okula Başlangıç Yardımı’na müracaat etmiş olduğum bütün çocukların
dilekçe sahibi ile aynı evde birlikte yaşamakta olduğunu tasdik ederim.*
Evet Hayır
Kendileri için Okula Başlangıç Yardımı’na müracaat etmiş olduğum bütün çocukların dilekçe
sahibi tarafından aile yardımına (Familienbeihilfe) dahil edileceğini tasdik ederim.*
Evet

Hayır

Teşvik merkezine dilekçe*

Geri
Devam
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Ev topluluğu
DİKKAT: Ev topluluğu hakkındaki bütün bilgiler
dilekçe verilmesinden önceki sene ile ilgilidir.
Ev topluluğu içinde birlikte yaşamakta olan şahsıların sayısı (toplam şahıs sayısı) *

Bunlardan geliri olan şahıslar*

Gelir hesaplama için detaylı bilgileri burada
bulacaksınız.
Geri
Devam

Gelir miktarını değil, kazancı
bulunan şahısların sayısını
belirtin
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Ekler

Dilekçe ancak gerekli olan bütün evraklar ekte
gönderildiği takdirde işleme konulacaktır.
Belediyeden alınan güncel ev halkı belgesi
Dosyayı seçin | Seçilmedi

Geri
Devam

Burada “Datei auswählen” („Dosya
seçin“) altında daha önce fotoğrafını
çekmiş olduğunuz Hane Halkı
Belgesini yükleyin veya direkt bir
fotoğraf çekin ve yükleme
tamamlanıncaya kadar bekleyin.
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Muvafakatname
Tirol Eyalet Hükümetine bu dilekçe için gerekli olan bilgilerin
(eğer mevcut ise) merkezi ikamet kayıt kütüğünden elektronik
olarak tarafımdan verilmiş olan bilgilerin onaylaması için
aktarılmasını kabul ediyorum.

Kabul beyanını vermediğim takdirde veya bilgilerin
elektronik olarak alınması mümkün olmadığı takdirde
gerekli olan evrakların tarafımdan temin edilerek
dilekçeye eklenmesi gerektiğini bilmekteyim.
Muvafakatname verildi*
Evet
Geri
Devam

Hayır

Bu muvafakatname her zaman geri çekilebilir. Böyle
bir durumda teşvik verilmesi mümkün değildir ve
eğer teşvik verilmiş ise geri ödenecektir.
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Rıza beyanı
Tirol Eyaleti tarafından aile teşviki bütçesinden bana
Okula Başlangıç Yardımı ödenmesini istiyorum.
Ben kesin olarak


Tirol Eyaletinin aile teşviki için öngörmekte olduğu „Okula
Başlangıç Yardımı“ için belirlenen çerçeve şartlarını ve
kurallarını içerik açısından kabul ettiğimi ve talep durumunda
gerekli olan evrakları vermeyi kabul ediyorum;



Yanlış veya sahte bilgilerin ve kanıtların hem ceza hukuku
açısından kovuşturulacağını hem de alınan ödemelerin Tirol
Eyaletine geriye ödenmesi mecburiyetini ortaya
çıkaracağının bilincindeyim.



Ben – gerekli olduğu takdirde – diğer resmi daireleri
(örneğin maliye) bu teşvik hakkında bilgilendireceğim.

Aile bireylerinin toplam kazancının bir önceki sene (net senenin
on ikide biri) üst sınır olan …. Euro’nun üstünde olmadığını
beyan ederim.
Rıza beyanını okudum ve kabul ettim*

Geri
Kontrol sayfasına devam

Dikkat: Aile bireylerinin
toplam kazancının daha
yüksek olup olmadığını
dikkatlice okuyun.
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Eğer „Kontrol sayfasına devam“ üzerine tıkladıysanız, girmiş olduğunuz bilgilerin doğru olup olmadığını tekrar kontrol edebilirsiniz. Sayfa sonunda
şu şekilde görünmektedir:
Rıza beyanını okudum ve kabul ettim:

Geriye

Gönder

Dilekçeyi göndermek için
buraya tıklayın

Dilekçeyi PDF dokümanı olarak indirebileceğiniz bir pencere açılacaktır.
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