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Özel okul yurdu için ALBA masrafları bulunan çocukların
ebeveynlerine

Referansımız:
Referansınız:

1 Ocak 2022’den itibaren özel okul yurtlarındaki yatılı yerleştirilmeye ilişkin bilgiler
Sayın ebeveynler
Bu yazıyla 1 Ocak 2022’den itibaren özel okul yurtlarında çocuğunuzun yurda yatılı olarak
yerleştirilmesine ilişkin önemli değişiklikler hakkında bilgilendirmek istiyoruz. Öncesinde yeniliklerin
doğrudan çocuğunuzla ilgili olmadığının ve yatılı yerleşmenin hiçbir suretle şüpheli olmadığının
garantisini veriyoruz. Değişe ne ve sizin bilmeniz neden önemli?
Kanton yetkileri değişiyor.
2021’in sonuna kadar sağlık, sosyal v entegrasyon müdürlüğü yetkilidir. 2022’den itibaren özel okul
yurt konutları ve okulla ilgili konuları eğitim ve kültür müdürlüğü için Kantonale Jugendamt (KJA)
yetkili olacak. Çocuğunuzun özel okul yurtlarının konutları için ödemeler KJA tarafından karşılanır.
Açıklama yeni eğitim danışmanları yapıyorlar.
Eğitim danışmanlığı 2022’den itibaren tüm açıklamaları yapacaktır ve çocukların eğitim ihtiyacını
ebeveynlerle çözecektir. Uygun özel okul yurdu bulunursa okul denetim kurulu ziyareti düzenleyecek
ve yatılı yurtlara yerleştirecektir. ALBA’ya sahipseniz bu 2021/2022 eğitim öğretim yılının sonuna
kadar geçerliliğini koruyacaktır. Gerekirse uzatmanın kontrol edilmesi için lütfen 2022 yılının ilk
yarısında yetkili eğitim danışma merkezine başvurun.
Ebeveyn katkısı (masrafa katılım) yeniden hesaplanacak.
Şimdi olduğu gibi gelecekte de ebeveynlerin (yurtta) yatılı kalma için masrafa katkı payı artırılacaktır.
Şu anda masraf onayı tüm ebeveynler için günlük 30.- CHF. Tutar ebeveynlerin iş gücüne ilişkin
olarak yeniden hesaplanacaktır. Bu 2022 yılından itibaren azaltılacak ya da daha fazla ebeveyn tutarı
ödenecektir. Bu tutarı sizinle birlikte belirleyeceğiz (Kantonale Jugendamt).
Çocuğunuz okul çok uzak olduğu için akşamları eve gelemiyorsa eğitim danışmanı ebeveyn
katkısının ödeme yükümlülüğünden sizi muaf tutacaktır. Okul yolu,
- on iki yaşın altındaki çocukların okul mesafesi günde iki saatten (gidiş-geliş için birer
saat) uzun sürecekse,
- on iki yaşından büyük çocuklar için okul mesafesi günde üç saatten (gidiş-geliş için 1,5
saat) uzun sürecekse çok uzun sayılır.
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1 Ocak 2022’den itibaren özel okul yurtlarındaki yatılı
yerleştirilmeye ilişkin bilgiler

Bu durumda 2022/2023 eğitim-öğretim yılından itibaren yurt tarafından geceleri günlük sadece 9.CHF yemek parası sizden talep edilecektir.
Sizden istediklerimiz nedir?
Yeni ebeveyn katkısının (masraf katılımı) hesaplanması için sizin vereceğiniz çeşitli bilgilere
ihtiyacımız var. Lütfen ekteki formu tamamen doldurun ve bunu belirtilen evraklarla 31 Ekim 2021
tarihine kadar posta yoluyla Kantonale Jugendamt (KJA), Hallenstrasse 5, posta kodu, 3001 Bern
adresine gönderin.
Ebeveyn katkısı, KJA tarafından sunulan evraklara göre hesaplanır. Yukarıda da belirtildiği üzere KJA
özel okul yurdunun faturasını öder ve akabinde hesaplanan ebeveyn katkısı aylık olarak size fatura
edilir. Gerekli evraklara sahip değilseniz veya bunları bize göndermezseniz sizin denetim verilerinizi
denetim yönetiminde görebilirsiniz.
Sorularınız için kime başvurabilirsiniz?
Bu yazıyla size önemli bilgileri vermiş olmayı umuyoruz. Fakat hala sorularınız mı var? Lütfen
-

Bern Kantonu’ndaysa çocuğunuzun özel okul yurduna başvurun.

Çocuğunuz başka bir kantondaki özel okul yurduna yerleştirilmişse
-

Kantonale Jugendamt (annette.gfeller@be.ch, Tel 031 636 32 08) başvurun,

Özel destek ve koruma gereksinimine sahip çocukların kapasitesi (KFSG) yasası hakkında daha ayrıntılı
bilgi edinmek istiyorsanız memnuniyetle www.be.ch/bfsl adresine başvurabilirsiniz. Burada aşağıdaki
dillerde bu yazıyı bulabilirsiniz: Türkçe, Arapça, Arnavutça.
Desteğiniz ve işbirliği yaptığınız için teşekkür ediyoruz ve değişiklikleri birlikte hızlı bir şekilde hayata
geçirebilmeyi ve çocuğunuzun alıştığı şekilde günlük hayatını sürdürmesini umuyoruz.

Saygılarımızla
Kantonales Jugendamt

Sabina Stör
Müdür

Ek
‒ Çocukların ve gençlerin yatılı yurda yerleştirilmesine yönelik masraf tutarına ilişkin form
Kopya:
‒ Eğitim ve kültür müdürü, AKVBN
‒ Bern Kantonu’ndaki tüm okul yurtlarına
‒ Kuruluşlara: bkb, insieme, procap,
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