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1. Giriş
Okul Masrafları Ek Yardım'a online olarak başvurmadan önce Evde Yaşayan Kişiler Belgesi'ni
(Haushaltsbestätigung) almanız gereklidir. Evde Yaşayan Kişiler Belgesi'ni ikametgahınızın
bulunduğu belediyeden alabilirsiniz. Lütfen bu başvurunuz için evinizde yaşamakta olan
BÜTÜN kişilerin pasaportlarını yanınızda götürünüz. Evde Yaşayan Kişiler Belgesi'ni aldıktan
sonra, cep telefonunuzla bir fotoğrafını çekin ve kolay bulabileceğiniz şekilde cep telefonunuza
kaydediniz.
Ardından cep telefonunuzun internet tarayıcısına veya Google arama çubuğuna aşağıdaki link'i
giriniz:

www.tirol.gv.at/schulkostenbeihilfe

Bu sayfaya ulaştıktan sonra online formüler üzerine tıklayınız.

Burada online
formüler üzerine
tıklayınız.

Formüleri cep telefonunuz üzerinde doldurunuz. Kitapçığın sonraki sayfalarında bu konuda
yardımcı olacak bilgiler bulabilirsiniz.
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2. Online formüler

Aşağı doğru kaydınız

* işareti, bu alanın
doldurulması zorunlu
demektir
Dilekçeyi veren
kişi

Burada takvim üzerinden
tarih girilebilir.
Girerken lütfen GG.AA.YYYY
formatına dikkat ediniz.
Asıl ikametgah veya ek
ikametgah adres tipini
seçiniz

Burada adres araması ile
adres girdisi arasında
seçim yapabilirsiniz. Adres
girdisini kullanmanızı
tavsiye ederiz. Ardından
alanlara adresinizi
girebilirsiniz.

E-posta adresinizi girerseniz, online
formülerin gönderilmesinden sonra
bu e-posta adresine bir onay
gönderilecektir.
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Banka hesabı sahibinin adı

Birden fazla çocuk için okula
başlama yardımına başvurmak
istiyorsanız, burada ayrıca
çocuklar için bir satır eklenebilir

1. seçenekle, başvuruda
bulunduğunuz çocukla birlikte
aynı evde yaşadığınızı
onaylamaktasınız.
2. seçenekle, bu çocuk için aile ek
yardımı aldığınızı
onaylamaktasınız.
3. seçenekle başvuruda
bulunduğunuz takvim yılını
seçmektesiniz.
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Evde Yaşayan Kişiler
Belgesi'nde belirtilmiş olan
bütün kişiler anlamına gelir.

Gelir miktarını değil, gelir alan
kaç kişi varsa, bu kişilerin
sayısını belirtiniz

Burada, yukarıda belirttiğiniz
bilgilere bağlı olarak gelir
sınırları görmektesiniz. Önceki
yıla ait aylık ev halkı gelirinizi
belirtiniz. Gelir belgeleri
sonradan istenebilir.

DİKKAT: Başvuruyu, Evde
Yaşayan Kişiler Belgesi'ni
yüklemeden gönderirseniz, bu
belgeyi bir ay içinde sunmanız
gerekir, aksi halde başvurunuz
reddedilir.

Burada "Dosya seç" kısmında
önceden fotoğrafını seçtiğiniz
Evde Yaşayan Kişiler Belgesi'ni
yükleyebilir veya doğrudan bir
fotoğraf çekip, yükleme
işleminin tamamlanmasını
bekleyebilirsiniz.
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Bu onayınızı istediğiniz an geri
çekebilirsiniz. Bu durumda size
teşvik verilmeyecek veya
aldığınız teşviki geri ödemek
zorunda kalabilirsiniz.

İşbu suretle,






teşvik direktiflerini kabul
ettiğinizi ve bütün belgeleri
vereceğinizi;
yanlış bilgiler verdiğinizde ceza
alabileceğinizi ve parayı geri
ödemek zorunda
kalabileceğinizi anladığınızı;
gerektiğinde başka makamlara,
bu teşviki aldığınızı
söyleyeceğinizi beyan
etmektesiniz.

"Kontrol sayfası ile devam" üzerine bastığınızda, bütün girdileri tekrar okuyup, hepsini
istediğiniz gibi doldurduğunuzu kontrol edebilirsiniz. Kontrol sayfasının sonu şu şekilde
görünmektedir:
Başvuruyu
göndermek için
buraya tıklayınız

Başvuruyu PDF olarak indirebileceğiniz bir pencere açılmaktadır.
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