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Niet vergeten:
schooltoelage aanvragen

Unutmayın: Okul ödeneği
başvurusunda bulunun

Bijna een op de vier kinderen in Vlaanderen heeft recht op een schooltoelage. Dat is
geld van de Vlaamse overheid die je krijgt om de studie van je kind te ondersteunen.
Wat moet je weten?

Flandre’da neredeyse dört çocuktan biri okul ödeneği alma hakkına sahip. Flaman
hükümetinin verdiği bu para çocuğunuzun eğitimini desteklemeniz içindir.
Bilmeniz gerekli olan hususlar nelerdir?

1 Er zijn enkele voorwaarden als je in aanmerking wil komen. Zo mag bv. je inkomen niet te
hoog zijn en moet je Belg zijn, of al een tijdje in België wonen of werken. Bovendien moet
je kind regelmatig naar school gaan. Check of je aan de voorwaarden voldoet.
2 Dien je dossier in van 1 augustus tot en met 1 juni. Na 1 juni ben je onherroepelijk te laat.

1 Okul ödeneğinden yararlanabilmeniz için birkaç şartın yerine getirilmesi gerekiyor. Bunun
için, örneğin gelirinizin çok yüksek olmaması ve Belçikalı olmanız, veya bir süredir
Belçika’da ikamet ediyor veya çalışıyor olmanız gerekmektedir. Üstelik çocuğunuzun düzenli
olarak okula gitmesi gerekiyor. Bu şartları yerine getirip getirmediğinizi kontrol edin.

3 Je kan een aanvraag indienen vanaf het moment je kind naar de eerste kleuterklas
gaat.

2 Dosyanızı 1 Ağustos tarihinden itibaren 1 Haziran tarihine kadar sunun. 1 Haziran’dan
sonra başvurunuz kesinlikle kabul edilmiyor.

4 Het bedrag dat je krijgt verschilt voor kleuters, leerlingen en studenten. Elk jaar wordt dat
aangepast.

3 Çocuğunuzun başladığı anaokulun birinci sınıfından itibaren başvuruda
bulunabilirsiniz.

5 Een schooltoelage aanvragen kan je online of op papier. De aanvraagformulieren vind je
op school, bij het CLB, het OCMW, maar ook op www.schooltoelage.be. Meer hulp nodig?
Vraag het daar.

4 Alacağınız okul ödeneği meblağı anaokulu öğrencileri, ortaokul ve lise öğrencileri için
değişir.

Wil jij Nederlands leren? Zoek een plaats in de buurt waar jij terecht kan op
www.huizenvanhetnederlands.be of vraag het even na op de school van jouw kind.

5 Okul ödeneğini İnternetten online olarak veya yazılı kâğıt başvurusu ile yapabilirsiniz.
Başvuru formlarını okulda, CLB merkezinde, OCMW kurumunda ve aynı zamanda
www.schooltoelage.be adresinden edinebilirsiniz. Daha fazla yardıma ihtiyacınız mı
var? Adını sıraladığımız kurumlardan bilgi alabilirsiniz.

Hollanda’ca öğrenmek ister misin? www.huizenvanhetnederlands.be web sitesinden,
gidebileceğiniz, size yakın olan bir yer arayın veya çocuğunuzun okulundan bilgi edinin.

