Услуги за образование и участие
С ползите за образование и участие децата и юношите, получаващи
обезщетения по SGB II (Социален кодекс II), получават възможност
да участват по-активно в социалния и културен живот в общността.
Като кандидатства за обезщетения съгласно SGB II, заявлението за
образование и участие автоматично се кандидатства.
Поемането на разходи за промоция на ученици чрез образование и
участие не е възможно в Рейнланд-Пфалц, тъй като има специален
държавен законодателен регламент. Можете да изпращате заявления до
образователния офис Trier: Sichelstraße 8, 54290 Trier, Phone 0651 718 0.
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Лични интервюта по среща: Моля, свържете се с нас по телефона или по
електронната поща.
Телефон:
0651 - 205 700

Например получавате обезщетения

директно с училището. Или искате

Електронна поща:

за периода от януари до юни, тогава

да си платите . След това, моля,

Jobcenter-Trier@jobcenter-ge.de, Тема: НО
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Допълнителна информация на:
www.jobcenter-trier-stadt.de/leistungsabteilung/bildung-und-teilhabe
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