Aç klamalar
Federal Almanya, "Ana ve çocuk - do mam ya am n korunmas vakf "n n yapt
yard mlar:
*
*
*
*

sadece bir dan ma kurumu arac yla talep edilebilirler*;
vergiden muaft rlar;
sosyal yard m kapsam nda gelir say lamazlar;
sadece belli artlar alt nda s nma talipleri yasas uyar nca yap lan yard mlar
kapsam nda gelir say labilirler; (Bu konuda dan man zdan bilgi isteyin.)
* haczedilemezler. u var ki, haczin önlenmesi için özel bir i lem yap lmas
gerekir. Banka hesab z bir P hesab ise veya gelirleriniz hacizli iseler,
dan ma kurumuna bunu bildiriniz. Dan ma kurumu vak ftan alaca
z yard mlar n
haczedilmesini önlemek için size yard mc olacakt r.
*S nma isteklilerinin kald ilk ba vuru yurtlar ndan ba vuran han mlar için, bir
beldeye sevk edilmeleri durumunda, do umdan sonraki bir y ll k süre içinde o
beldedeki bir dan ma kurumu üzerinden bir ek talepte bulunma olas
vard r. Bu
ek talebin yap labilmesi için, talebi kabul edecek olan dan ma kurumuna ilk
talepnamenin, talep kabul bildiriminin ve do an çocu un (veya çocuklar n) do um
belgesinin birer kopyas n sunulmas gereklidir. Ancak o zaman ek telebin
kar lan p, kar lanamayaca incelenecektir. Ek talep yap labilecek dan ma
kurumlar n listesini a
daki internet adresinden bulabilirsiniz:
http://www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de/beratungsangebote.html

Federal Almanya, "Ana ve çocuk - do mam ya am n korunmas vakf "n n yapt
yard mlar, yasal bir hak de ildirler.
°
°
°
°
°

daki eksik belgelerin en k sa yamanda sunulmas gerekir:
Pasaport - nüfus hüviyet cüzdan / ba ka bir hüviyet belgesi
Annelik cüzdan / hamilelik belgesi
Gelir bildirimleri
Kira sözle mesi / Konut gider bildirimlerinin sunulmas
Ayr ca: _____________________________________

Bu belgelerin en geç _______________ tarihine kadar teslim edilmemeleri
durumunda, talep i leme konulmaz. Bu durumda da olas bir yard mdan
yararlanamazs z.
Dan ma kurumu ile yard n elden ödenmesini kararla rm san z, saptanan tarihte
ödemeyi almaya gelmeniz gerekir. Ancak istisnai durumlarda güvendi iniz bir ki iyi
görevlendirebilirsiniz. Bu durumda o ki inin sizin yaz bir vekaletnamenizi ve
kendisinin hüviyetini göstermesi gereklidir.
Do um belgesinin bir kopyas
Dan ma Kurumu : (damga)
Dan man n ad
: .

n acilen sunulmas gerekir.

Federal Almanya, "Ana ve çocuk - do mam
ba vuru formundan
- sizin lisan

ya am n korunmas vakf "n n

zda derlenmi

özetler:
* Talep sahibinin beyanlar
*Ki isel bilgilerin korunmas konusunda kabul beyan
Ben, verdi im bilgilerin ve ki isel verilerimin yap lacak yard
n
tespitinde kullan lmas ve ar ivlenmesini kabul ediyorum. Ayr ca, bana ait
bilgilerin, çifte ba vurular önlemek amac yla bu yard
veren ba ka
kurumlarla kar la
laca
n bilincindeyim. Verilerim, ba ka kurumlara
iletilmeleri durumunda da, geçerli ki isel verileri koruma mevzuat
uyar nca kullan lacak ve son ödemeden be y l sonra silinecekler.
* Ben, talepnamede verdi im bilgilerin tam ve do ru olduklar ve ba ka hiç bir
kurum üzerinden Federal vak ftan beyan etti im amaç için yard m talebinde
bulunmad
, gelecekte de bulunmayaca
teyit ederim. Aksi halde bir suç
i lemi olaca
n ve taleplerimin iptal edilece inin bilincindeyim. Bu
durumda, alm oldu um yard mlar iade etmek zorunda oldu umu
biliyorum.
Verdi im bilgilerdeki, özellikle gelir durumum ve hamilelik gidi at m hakk ndaki
de iklikleri, en k sa sürede bildirece im.
*Federal Almanya, "Ana ve çocuk - do mam ya am n korunmas vakf "n n
yard mlar n yasal bir hak olu turmad
ve al nan yard mlar n yaln zca vak f
taraf ndan belirlenen amaç için kullan labilece ini biliyorum. Ben, alaca m yard ,
talepnamede beyan etti im, hamilelik k yafeti, çocuk bak m ilk seti, çocuk gereçleri
gibi amaçlar için kullanmay ve talep edildi inde bunu ispat etmeyi taahhüt
ediyorum. Aksi halde vak f yard
geri isteme hakk na sahiptir.
* Aç klamalar içeren bir belgeyi ald m. Do um belgesini ( veya belgelerini)
en k sa zamanda, en geç do umu takip eden alt hafta içinde
sunaca
taahhüt ederim.
daki imzamla, verdi im bilgilerin do rulu unu ve yukar da verilen
bilgileri alm oldu umu belgelerim.

___________________________________________________________________
(Yer ve Tarih)

(Talep sahibinin imzas )

