Okullar Açılıyor (Schulstartklar! )
Okul malzemeleri için yardım çeki
Okullar Açılıyor (Schulstartklar!) Projesi ailelerin yeni öğretim yılına başlamasına yardımcı
olur. Okul başladığında aileler defter, kalem gibi birçok şeyi almak zorunda kalmaktalar.
Bu pahalıdır ve birçok aile bunu karşılayacak maddi imkana sahip değil.
Okullar Açılıyor (Schulstartklar) projesi bu yüzden hayata geçirildi!
Ailelere LIBRO ve PAGRO DISKONT mağazalarında yapacakları alışverişlerinde
kullanabilecekleri çekler verilecektir.
Aileler bunları sadece okul malzemelerini satın almak için kullanabilecekler.
Yardım çekleri "Volkshilfe Dayanışması" (Solidarität“ Volkshilfe) ve dieger ortak kuruluşlar
tarafından dağıtılacaktır.
Çekler, Sosyal İşler Bakanlığı (das Sozial-Ministerium) ve Avrupa Birliği (die Europäische
Union) tarafından ödenmektedir.
Genel Bilgiler
Asgari geçim yardımı(Mindest-Sicherung) veya sosyal yardım (Sozial-Hilfe) alan tüm aileler
içindir.
Proje, maddi imkanları kısıtlı olan ailelere destek amaçlıdır.
Aileniz onlardan biriyse, temmuz ortası ile ağustos ortası arasında bir mektup alacaksınız.
Sözkonusu mektup size Sosyal İşler Bakanı (Sozial Minister) ve eyaletinizdeki sorumlu kişi
tarafından gönderelicektir. Mektupta yardım çekinizi alabileceğiniz belirtilmektedir.
Çekinizi alabileceğiniz birçok merkez bulunmaktadır.
2022-2023 öğretim yılı için 80 Euro değerinde bir çek alacaksınız.
Çekinizi almaya geldiğinizde, yanınıza mektubu ve fotoğraflı bir kimlik kartı almayı
unutmayınız. Bu, örneğin ehliyet, pasaport veya kimlik kartı olabilir
Dikkat: Çekinizi yalnızca teslim alma noktası açıksa alabilirsiniz. Çeki 16 Ağustos 2022 ile 23
Eylül 2022 tarihleri arasında almanız gerekmektedir. Bu tarihten sonra çeki artık
alamazsınız!

Çekinizi alabileceğiniz tüm merkezlerin bir listesini www.schulstartklar.at web sitesinden
edinebilirsiniz.
Şayet çeki kaybederseniz, yeni bir çek alamazsınız.
Bu yüzden çekinizi iyi muhafaza ediniz!
Viyana'da çok sayıda kişi çeki alacaktır.
Viyana'da mı yaşıyorsunuz?
O zaman çekinizi almak için bir randevu almalısınız.
Bu da şu andan itibaren https://gutschein.volkshilfe-wien.at/ web sayfası üzerinden
mümkündür.
Çeki 16 Ağustos 2022 tarihinden 1 Ekim 2022 tarihine kadar kullanabilirsiniz.
Çek Avusturya genelinde tüm LIBRO ve PAGRO DISKONT mağazalarında geçerlidir.
Sadece okul eşyaları için geçerlidir. Onunla başka bir şey satın alamazsınız.
Dikkat: 2 Ekim 2022'den itibaren çekler artık geçerli olmayacak ve artık kullanamazsınız!
Tüm PAGRO DISKONT mağazalarını bir listesini https://www.pagro.at/filialfinder/ web
sayfasıdan edinebilirsiniz.
Tüm LIBRO mağazalarının bir listesini https://www.libro.at/filialfinder/. web sayfasından
edinebilirsiniz.
Ayrıca burada en önemli soruların cevaplarını da bulacaksınız!

Çekin temin edilmesi
Kimler bir çek alabilir?
Okula giden çocukları olan ailelere çek verilmektedir. Çek, ilkokul ve ikinci basamak
ortaöğretim okulları için geçerlidir.
Aşağıda belirtilen okullar ikinci basamak ortaöğretim okulları kapsamındadır:
•

Genel Ortaokul (allgemeinbildende höhere Schule)

•

Meslek Lisesi (berufsbildende höhere Schule)

•

Meslek Orta Okulu (berufsbildende mittlere Schule)

•

Politeknik Okulu (polytechnische Schule)

Şayet sosyal yardım (Sozial Hilfe) veya asgari geçim yardımı (Mindest Sicherung) alma
hakkına sahipseniz, çeki alabilirsiniz. Çünkü çekler sadece maddi imkanları kısıtlı olan
ailelere destek amaçlı verilmektedir.
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Bunun için sınır 30 Haziran 2022'dir.
Şayet 30 Haziran 2022 tarihinden itibaren sosyal yardım (Sozial Hilfe) veya asgari geçim
yardımı (Mindest Sicherung) almaya başladıysanız, çeki alma hakkınız bulunmamaktadır.
24 yaşına kadar okula giden her çocuk için ayrı bir çek alacaksınız.
Her çek 80 Euro değerindedir.

Mektubu ne zaman ve nasıl alacaksınız?
Sosyal İşler Bakanı (Sozial-Minister) tarafından gönderilecek mektupta bir çek alacağınız
bildirilmektedir.
Federal eyaletinizdeki sorumlu kişi mektubu Temmuz ortasından itibaren ile 16 Ağustos
2022 tarihine kadar posta yoluyla tarfınıza gönderecektir.
Bir çek alma hakkına sahip olduğunuz halde, 17 Ağustos 2022 tarihine kadar bir mektup
almadıysanız, lütfen bu durumu federal eyaletinizdeki sosyal yardım dairesine (Sozial-Amt)
bildiriniz.

Kimler çeki alabilir?
Sosyal İşler Bakanı (Sozial-Minister) tarafından mektup belirli bir kişiye gönderilmektedir.
Sadece bu kişi çeki alabilir.

Çeki alırken yanınıza neler almanız gerekiyor?
Sosyal İşler Bakanından (Sozial-Minister) gelen mektup
Fotoğraflı bir kimlik, örneğin ehliyetiniz, pasaportunuz veya kimlik kartınız.
Çeki alırken fotoğraflı bir kimlik göstermelisiniz.
Ancak bu şekilde, teslim alma noktası sizin doğru kişi olup olmadığınızı ve çekinizi almanıza
izin verilip verilmediğini kontrol edebilir.

Çeki nereden alabilirsiniz?
Federal eyaletinizde bulunan birkaç merkezden alabilirsiniz.
Tüm çek teslim alma merkezlerinin bir listesini www.schulstartklar.at web sitesinde
bulabilirsiniz.

Çeki ne zaman alabilirsiniz?
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Teslim alma noktası açıksa, çeki 16 Ağustos 2022 ila 23 Eylül 2022 tarihleri arasında
alabilirsiniz.
Bu tarihten sonra artık çek alamazsınız!
Viyana'da çek alma hakkına sahip birçok kişi bulunmakta.
Viyana'da mı yaşıyorsunuz?
O zaman çeki almak için bir randevu almalısınız.
Bu da, şu anda https://gutschein.volkshilfe-wien.at/ web sayfası üzerinden mümkündür.

Çeki başkasına satabilir misiniz?
Hayır, çek sadece Sosyal İşler Bakanı'ndan (Sozial-Minister) mektubu alan kişi içindir.

Çekinizi kaybettiniz veya birisi .çekinizi çaldı.
Yeni bir çek alabilirmisiniz?
Hayır, yeni bir çek alamazsınız.
Bu yüzden çekinizi iyi muhafaza etmelisiniz.
Çekin kullanılması
Çeki nerede kullanabilirsiniz?
Çeki tüm LIBRO ve PAGRO DISKONT mağazalarında kullanabilirsiniz, başka mağazalarda
kullanamazsınız.
Çek Avusturya genelinde geçerlidir.
Sadece bulunduğunuz eyalette alışveriş yapmak zorunda değilsiniz.
Tüm PAGRO DISKONT mağazalarının bir listesini https://www.pagro.at/filialfinder/ web
sayfasında bulabilirsiniz
Tüm LIBRO mağazalarının bir listesini https://www.libro.at/filialfinder/ web sayfasında
bulabilirsiniz.
Çeki ne zaman kullanabilirsiniz ?
Çeki 16 Ağustos 2022 tarihinden 1 Ekim 2022 tarihine kadar kullanabilirsiniz.
Dikkat: 2 Ekim 2022 tarihinden itibaren çek artık geçerli olmayacak, yani artık
kullanamazsınız!
Çekle neleri satın alabilirsiniz?
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Sadece okul eşyaların satın alabilirsiniz.
Örneğin aşağıda adı geçen ürünler bu kapsamdadır:
•

El sanatları, resim ve çizim için gerekli şeyler

•

Kalem ve silgi gibi kırtasiye malzemeleri

•

Alıştırma kitapları ve pedler

•

Çıkartmalar ve Etiketler

•

Klasörler, dosyalar ve folyalar

•

Hesap makinesi

•

Çantalar ve sırt çantaları

•

Ekmek kutuları ve içecek şişeleri

•

Öğrenme yardımcıları, örneğin öğrenme oyunları

•

Ders kitapları ve dil kitapları

•

Yazıcılar ve yazıcı kartuşları

•

Fotokopi kağıdı

•

Bilgisayar için Flaş bellekler ve diğer şeyler, örneğin klavye

Çek ile başka ürünleri satın alamazsınız.
Örneğin, çeki aşagıda adı geçen ürünler için kullanamazsınız:
•

Bilgisayar oyunları ve oyun konsolları

•

Oyun araç ve gereçleri

•

Kitap

•

Cep telefonları, tabletler ve dizüstü bilgisayarlar

•

Ofis ekipmanları ve ofis koltukları gibi ofis malzemeleri

•

Ev eşyaları, örneğin mendiller veya mutfak eşyaları

•

Bir şey göndermek için kullanabileceğiniz zarflar, paketler ve diğer şeyler

•

Dekorasyon

•

Hediye paketleme, örneğin ambalaj kağıdı

•

Hediye kartları

•

Paskalya eşyaları veya Noel eşyaları gibi yalnızca belirli mevsimlerde mevcut olan
eşyalar

•

Müzik ve filmler

Çekin değeri ne kadar?
80 Euro.
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Çekle birden fazla alışveriş yapabilir misiniz?
Evet. Tüm çeki tek seferde kullanmak zorunda değilsiniz.
80 Euro'yu harcayana kadar çekle istediğiniz sıklıkta ödeme yapabilirsiniz.
Çek, Avusturya'daki tüm LIBRO ve PAGRO DISKONT mağazalarında geçerlidir.
Çeki birkaç farklı şubede kullanabilirsiniz.
Dikkat: Çek 1 Ekim 2022 tarihine kadar geçerlidir.
2 Ekim 2022 tarihinden itibaren artık kullanamazsınız!

Çekin tamamını kullanamdığınız taktirde, geri kalanını nakit olarak alabilir
misiniz?
Hayır. Sadece okul eşyalarını çekle satın alabilirsiniz.
Belki de çekin tamamını kullanamadınız ve hala çekte kalan bir miktar var.
Ancak bu tutarı nakit olarak alamazsınız.

Çekinizdeki miktardan daha fazlasını satın alırsanız, geri kalanını kendiniz
ödeyebilir misiniz?
Evet

Çekle alışveriş yaparken kimlik göstermek zorunda mısınız?
Hayır. Sadece çekinize ihtiyacınız var.
Lütfen kasada Okullar Başlıyor (Schulstartklar )çeki ile ödemek istediğinizi belirtiniz.

Çeki LIBRO ve PAGRO DISKONT' larda çevrimiçi olarak da kullanabilir
misiniz?
Hayır. Çeki yalnızca mağazada kullanabilirsiniz.

Çek ile alışveriş yaptınız. Ürünleri değiştirebilir veya iade edebilir misiniz?
Hayır.
Ama yine de garanti hakkınız var.
Bu da LIBRO veya PAGRO DISKONT‘un, ürünlerin çalışmasını ve hatasız olmasını
sağlamaktan sorumlu olduğu anlamına gelmektedir.
Bir üründe kusur varsa iade edebilirsiniz.
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Diger Bilgiler

Sosyal İşler Bakanından (Sozial-Minister) aldığınız mektubunuzu kaybettiniz veya bir
mektup almadınız. Ne yapmalısınız?
Lütfen bu durumun federal eyaletinizdeki sosyal yardım dairesine (Sozial-Amt) bildiriniz.

İletişim
Başka sorularınız mı var? “Volkshilfe Dayanışması” (Solidarität Volkshilfe) size yardımcı
olmaktan mutluluk duyacaktır.
Bu numarayı arayınız: 0800 4000 33
Aramalar ücretsiz olup, aşağıda belirtilen saatlerde arayabilirsiniz:
Pazartesi'den Perşembe'ye kadar, 09:00 ila 16:30 saatleri arası
Cuma günleri, 9:00 ila 12:00 saatleri arası
Ya da schulstart@volkshilfe.at adresine e-posta gönderebilirsiniz!
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