Mavi kartlarla ilgili bilgi
Mavi kart nedir?
Mavi kart Thun şehrinin bir düzenlemesidir. Bu kartlarla aşağıdaki etkinliklerden yüzde 50 indirimle
yaralanabilirsiniz:
•
•
•
•
•
•
•

Halk okulları tarafından organize edilen tatil ve kayak kampları
Sınıfça gidilen okul kampları (Landschulwochen), Proje haftaları, eğitim haftaları
Okul gezileri, öğrenim gezileri
Thuner Ferienpass (öğrenciler için tatil programı)
Thuner Ferieninsel (Thun Tatil Adası)"
Aynı amacı taşıyan benzer okul aktiviteleri
Veliler için: Bir almanca kursuna katıldığını belgeleyenlere 50 Fr. iade

Mavi kart sahipleri Thun şehrinin düzenlediği gönüllü okul spor kurslarından da ücretsiz faydalanırlar.
Kimler mavi kart alabilir?
Mavi Kartı Kindergartendan 9.sınıfın sonuna kadar ilkokula giden çocuklar alabilir/Zorunlu Okul süresi
sonuna kadar. Mavi kartı alabilmek için vergi dairesinin son kaydettiği gelir durumununa bakılır. Mavi
kartı almak için evdeki kişi sayısı ve net gelir oranına bakılır.
Ev içindeki kişi sayısı
2 kişi
3 kişi
4 kişi
5 kişi
6 kişi n
7 ve daha fazla kişi

Yıllık geliriniz CHF
35'700.00
44'900.00
52'700.00
58'100.00
63'500.00
66'500.00

Mavi karta nasıl başvurulur?
Başvuru formunu Thundaki Eğitim müdürlüğünden temin edebilirsiniz (Amt für Bildung und Sport).
• Mavi kartlar her okul yılında verilir. Bir yıldan sonra kartın yenilenmesi için veliler egitim müdürlüğüne
durumlarını acıklayan yeni bir dilekçe ile başvurmalıdırlar.
• sosyal yardım alan ya da iltica makamları tarafından desteklenen velilerinde mavi kart almaya hakları
vardır. (lütfen mavi karttaki ilgili kısmı işaretleyin)
• diyelim ki vergi dairesinden çıplak gelirinizi tesbit eden net bir belge gösteremiyorsunuz. Bu durumda
eğitim müdürlüğünden alacağınız bir form ile var olan gelirinizi deklere etmelisiniz. Böylece net
geliriniz yuvarlak bir hesaplama ile tesbit edilecektir.

Geri ödemeler nasıl gerçekleşir?
• Ödeme talebinizi ilgili etkinlikten sonra en geç altı ay içinde kuruma (Amt für Bildung und Sport)
bildirmelisiniz.
• Geri ödemeler normalde etkinlik gerçekleştikten sonra okul öğretmenlerinin size verdiği imzalı bir
belgenin bize ibraz edilmesinden sonra yapılır.
• İlgili tüm belgeleri "Rückerstattung Blaue Karte" adlı form ile birlikte eğitim müdürlüğüne (Amt für
Bildung und Sport) iletin.
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