
En önemli avantajlar 

Yararlanıcı için 
 

• MyCardOberhausen yardım alma hakkının kanıtıdır 

• Verilen tüm hizmetlerin gizli kullanımı ve algılanması 

• MyCardOberhausen sisteminin ücretsiz ve şifre 
korumalı kullanımı 

• Bölgesel sağlayıcılara ve rezervasyonlara genel bakış 

 
Servis sağlayıcı için 
 
• MyCardOberhausen’ın kimlik numarası ile basit sanal 

hesaplaşma 
• Tek seferlik aylık ödeme işlemi 
• İlk kayıttan sonra servis sağlayıcıyla az temas 

 

 

 

Neden MyCardOberhausen? 

 
• MyCardOberhausen sadece bir kimlik numarası içerir 

ve birçok farklı BuT hizmetiyle yüklüdür 

• Tüm rezervasyonların saniyeye kadar eşlenmesi 

• İnternet üzerinden sistem kullanımı 

• Yüksek düzeyde veri güvenliği 

• Rekabette eşit fırsatlar 

• İdari çabanın azaltılması 

• Çok dilli kullanım 

• Gelen ve giden ödemelerin doğrudan kontrolü 

• Güvenilir ödeme işlemleri 

 

 
 
 
 
 
 

 
Yetkili kişileriniz 

 
Stadt Oberhausen 

Der Oberbürgermeister 

Fachbereich 3-2-30 / Leistungen nach dem AsylbLG, 

Bildung und Teilhabe, BAföG 

Hagelkreuzstraße 101 | 46049 Oberhausen 

Telefon: 0208 62921-121 / -128 

E-Mail: mycard@oberhausen.de 

 
Jobcenter Oberhausen 

Bildung und Teilhabe 

Marktstraße 31 | 46045 Oberhausen 

Telefon: 0208 62134567 

E-Mail: jobcenter-oberhausen.but@jobcenter-ge.de 

 
 
 

EĞİTİM VE 

KATILIM 
MyCardOberhausen 
Anne ve babalar, çocuklar, gençler ve hizmet sağlayıcılar 

için bilgiler

MyCardOberhausen sisteminin kullanımı ve buna 

bağlı hizmetlerin kullanılabilirliği kolay, hızlı ve 

şeffaftır! 
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MyCardOberhausen nedir? 

 
 
 

 
Sevgili anne ve babalar, sevgili çocuklar ve gençler, 

Eğitim ve Katılım (Bildung und Teilhabe, kısaltılmışı BuT) 

servislerin değerli sağlayıcıları, 

 

yeni tanıtılan MyCardOberhausen, Eğitim ve Katılım 

paketinin kullanımını ve faturalandırılmasını 

kolaylaştıracaktır. 

 

BuT yardimlar icin başvuru artık internet üzerinden bir 

prosedüre değiştirilecek! Sizin için büyük bir uğraşı 

olmadan BuT yardimlarini kullananlara artik 

MyCardOberhausen verilecek. 

 

MyCardOberhausen’ı, fatura tutarları ödenmesi için bir 

servis sağlayıcıya sunabilirsiniz. 

 

Ayrıca bir servisin onaylanıp onaylanmadığını ve servis 

sağlayıcı tarafından neyin faturalandırıldığını da 

görebilirsiniz. 

 

Çocuklara ve gençlere sosyal ve kültürel yaşama 

katılırken bol eğlenceler diliyoruz. 

 

Sizin BuT Ekibi Oberhausen  

Hangi yardımlar vardır? 
 

 

 
24 yaşına kadar çocuklar, gençler ve genç yetişkinler için 
eğitim faydaları: 

 
Günlük geziler ve birkaç günlük geziler 

Okul veya çocuk gündüz bakım evi ile birlikte düzenlenen 
birkaç günlük gezilerin veya tek günlük gezilerin masrafları 
karşılanmaktadır. 

 

Okul ihtiyaç paketi 

Okul çocukları 1. ve 2. yarı yılda, şu anda okul ekipmanı 
için kanun tarafından öngörülen miktarlar (örn. okul 
çantası veya kitaplar için). 

 

Okul ulaşım maliyetleri 

En yakın okullara nakil vasıtası olmadan erişemeyen 
öğrencilere, gerekli okul ulaşım maliyetleri başka yerden 
karşılanmıyorsa iade edilir. 

 
Öğrenme desteği 

Hiç bir öğrenci gerekli bir öğrenme desteğinden mahrum 
kalmamalıdır. Bu nedenle uygun bir öğrenme desteğinin 
maliyetleri, bu amacına uygun ise ve okul hedeflerine 
ulaşmak için ek olarak gerekli ise üstlenilir. 

 
Ortak öğle yemeği 

Çocuğunuzun okuldaki, günlük bakım merkezindeki veya 
çocuk bakım yerindeki ortak bir öğle yemeğine katılım 
masrafları üstlenilmektedir.

 
 
 

17 yaşına kadar çocuklar ve gençler için sosyal ve kültürel 
yaşama katılım: 

 
17 yaşına kadar çocuklar ve gençler dernek, kültür veya 
boş zaman/tatil etkinliklerine katılım için bu katılım ile 
bağlantılı olarak masraflar oluşmaktaysa aylık 15 Avroluk 
sabit bir yardım alırlar. 

 
 

Kimler desteklerden yararlanabilir? 
 

 
17 veya 24 yaşına kadar tüm çocuklar, ergenler ve 
yetişkinler, aşağıdaki sosyal yardımlardan birini alırlarsa, 
yardım alma hakkına sahiptir: 

 
• SGBII’ye (İşsizlik parası II, veya sosyal yardım parası) 

istinaden yardımlar 
• SGB XII’ye istinaden sosyal yardım 
• Kinderzuschlag (Çocuk ek ücreti, BKGG’ye göre) 
• Wohngeld (Konut yardımı, WoGG’ye göre) 
• Mülteci hizmet yasasına (AsylbLG) istinaden destekler 


