Fachbereich Familie, Jugend und Soziales - Klubgartenstr. 11 - 38640 Goslar

Заявка на доплати(пільги)для навчання та виплати
при відвідуванні дитячого садка/чи денного догляду за дітьми молодшого віку
(BuT Kindertagesstätte/ Kindertagespflege)
Особиста інформація про дитину
1

Прізвище:

2

Ім’я:

5

Адреса (Вулиця, Індекс,
Місто):

6

Громадянство

3

Дата
народження:

4

Стать дитини:
чол.

жін.

інше

Назва та адреса закладу навчання / Прізвище, ім’я персони, що доглядає дітей у випадку такої послуги:
7

Особиста інформація про родину: батьків або офіційних опікунів
Мати
7

Прізвище(також дівоче, якщо
є):

8

Ім’я:

9

Дата народження:

10

Адреса (Вулиця,
Індекс,Місто):

11

Телефон / E-Mail:

Батько

Законний представник/опікун:
мати

Я / ми зараз отримуємо пільги
відповідно до:

батько

інше:

Книга соціальних кодексів - друга книга (SGB II)
Книга соціальних кодексів –дванадцята книга (SGB XII)

(будь ласка, додайте копію
повідомлення про пільги)

Закон про пільги шукачам притулку(AsylbLG)
Закон про житлові пільги(WoGG)
Федеральний закон про допомогу на дітей – поміч на на дітей
(BKGG)

Ваші банківські реквізити
IBAN / BIC:
Прізвище ім’я власника
рахунку:

Будь ласка заповніть і зворотну сторінку документу

Прохання про часткове відшкодування на нижченаведені пільги:
Денне відвідування дитячого майданчика/центру у супроводі вихователя (екскурсія)
Bitte ein Infoschreiben des Veranstalters vorlegen.

Обід
Прохання про часткове відшкодування на наступні соціальні чи культурні заходи
Часткове відшкодування наступних заходів громадсько-культурного життя
Плата за членство у клубах чи курсах у галузі спорту, ігор, культури та спілкування
Навчання мистецьким предметам
Активності з освітньо-культурної діяльності
участь у дозвіллєвих заходах (екскурсіі)

період часу з-до

період часу з-до

Назва та адреса установи клубу, курсів чи культурного
заходу

Назва та адреса установи клубу, курсів чи культурного
заходу

Пам’ятка
Дані підлягають суспільній таємниці відповідно до розділу 35 Соціального кодексу - перша книга (SGB I). Ваші
дані збираються на основі §§ 60-65 Соціального кодексу - перша книга (SGB I) і §§ 67a, b, c Соціального
кодексу - десята книга (SGB X) для пільг для навчання та участі . Персональні дані зберігаються та
обробляються в рамках правового поля. Дані також можна використовувати анонімно для статистичних
цілей.
Я засвідчую, що надана мною інформація є правдивою та повною. Я усвідомлюю, що несу відповідальність
за судове переслідування, якщо я надам неповні чи неправдиві твердження в цій заявці, або якщо я не
повідомлю про будь-які зміни під час отримання пільг на освіту та участь, і що мені доведеться відшкодувати
будь-які пільги, які я отримав помилково.
Вищевказана страховка оформляється або видається одночасно на всіх осіб, що входять до
домогосподарства. Мене повідомили, що між надавачами соціальних послуг проводиться регулярне
порівняння соціальних даних.

Згода
Цим я погоджуюся, що округ Гослар, відповідно до пункту 2 розділу 5, речення 1 Закону про сприяння
електронному управлінню (Закон про електронний уряд - EGovG), може надати необхідні докази, які
походять від державного органу Німеччини, безпосередньо до видача державного органу можна
отримати в електронному вигляді. Зокрема, я даю згоду на збір, обробку, зберігання та передачу
персональних даних та інформації, необхідних для обробки підтвердження школи школою або
школі. У зв'язку з цим я звільняю діловодів, залучених до обробки, і вчителів від їх обов'язку зберігати
конфіденційність
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