
 

Size memnuniyetle bilgi 
veririz. 
 

 

Size yardımcı oluruz. 
 

 

Sorularınızda size yardımcı 

oluruz. 

 

 

Jobcenter Oldenburg'ta geçimi güvenceye 
alan ödemeler 

 

Geçiminizi Sosyal Kanun Bölüm II/SGB II (İşsizlik parası II) uyarınca  
güvenceye almak için Jobcenter Oldenburg'ta yardım talebinde 
bulunmak mı istiyorsunuz? Bu konuda size tamamlayıcı bazı bilgiler, 
başvuruda bulunma ve ödeme almayla ilgili bazı açıklamalar yapacağız. 
Jobcenter çalışanları ile iyi anlaşmanız çok önemlidir. Bu nedenle, eğer 
size yardımcı olacağını düşünüyorsanız, güvendiğiniz birisini 
görüşmelerde tercüme yapmak ve görevlilerle anlaşmanızı sağlamak 
üzere getiriniz. 

İlk görüşmenizde gerekli olan belgeler 

Görüşme yapmak ve dilekçe vermek üzere Jobcenter'e ilk gelişinizde 

lütfen aşağıdaki belgeleri ibraz ediniz: 
• Geçerli bir kimlik belgesi, gerektiğinde geçerli ikamet izinli veya geçici 
ikamet belgeli 
• Şimdiye kadar alınan yardımlara ilişkin belge (örneğin sosyal yardım 
kurumundan) 
• Okul eğitimi, meslek eğitimi ve meslek deneyimine ait bilgiler 

Lütfen size verilen başvuru formunu mümkün olduğunca tam olarak 

doldurunuz. Ayrıca size daha başka hangi belgelere ihtiyacımız 

olduğuna dair bir liste teslim edilir. Tam olarak açıklığa kavuşmayan 

konuları ibraz tarihinde Jobcenter çalışanları ile görüşerek açıklığa 

kavuşturabilirsiniz. 

İlk danışmanlık görüşmeniz 

Size yardımcı olan görevli ile işe entegre olma konusunda yapacağınız 
ilk görüşmede, diğerlerinin yanında şu konular ele alınır: 

• Bir entegrasyon kursuna/dil kursuna katılmanız 
• Okul ve mesleki kalifikasyonunuz 
• Kişisel yaşam durumunuz 

Bilmeniz gereken diğer hususlar 
Şunlar önemlidir 
• Kişisel durumunuzda meydana gelecek her türlü değişikliği hemen 
bildirmeniz (örneğin ikamet statünüzün değişmesi, taşınma, bir işte 
çalışmaya başlama, banka hesabındaki değişiklik). 
• Jobcenter tarafından yapılan davetlere uymanız. Eğer bir randevuya 
gelemeyecekseniz, lütfen nedenini zamanında yazılı olarak veya 
telefonla bildiriniz. 

 

Lütfen sorularınız olduğunda bizimle iletişime geçiniz! 

 
  



  

 

İletişim adresleri ve linkler 
 
Resmi daireler, birlikler ve benzerleri için Oldenburg şehri link 

genel görünüşü: 

http://www.oldenburg.de/microsites/integration/weiterfuehrende-

links.html 

 

Oldenburg şehri entegrasyon kılavuzlarına ait bilgiler: 

http://www.oldenburg.de/microsites/integration/integration-

projektfoerderung/laufende-projekte/integrationslotsen.html 

 

Oldenburg şehrindeki göç ve entegrasyon danışmanlığı merkezleri: 
http://www.oldenburg.de/fileadmin/oldenburg/Benutzer/PDF/01/integratio
n/Beratungsstellen_Migration-12-2013.pdf 
 
Oldenburg şehrinde belediye çalışmaları: 
http://www.oldenburg.de/microsites/gemeinwesenarbeit.html 
 
Yurt dışı meslek diplomalarının tanınmasına ait bilgi portalı: 
https://www.bq-portal.de/ 
 

Yurt dışı yüksek öğrenim niteliklerinin değerlendirilmesine ait 

bilgiler: 

http://www.kmk.org/zab/zeugnisbewertung-hochschulqualifikationen.html 

 

Oldenburg Üniversitesinin sığınmacılara sunduğu olanaklar: 

https://www.uni-oldenburg.de/gefluechtete/ 

 

Çocuk parası için yetkili merci: 

Familienkasse Niedersachsen-Bremen - Standort Oldenburg  

Stau 70 

26122 Oldenburg  

Tel.: 0800/4555530 

https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/BuergerinnenUndBuerge

r/FamilieundKinder/KindergeldKinderzuschlag/index.htm 

 

Ebeveyn parası için yetkili merci (aile içinde henüz birinci yaşını 

doldurmamış çocuklar için): 

Stadt Oldenburg 

Amt für Jugend und Familie 

Elterngeldstelle 

Bergstraße 25 

26122 Oldenburg 

Tel.: 0441/235-4444 

http://www.oldenburg.de/nc/startseite/buergerservice/osiris/anliegen-a-

z/anliegen-a-z/modul/service/eintrag/elterngeld-1.html 
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