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Tutoratul poate fi gratuit! 
>>  Educație și participare 

 
Vrei să știi dacă poți beneficia de meditații gratuite? Atunci veniți la Studienkreis Balingen și lăsați-ne să vă 
sfătuim! 

 Vom clarifica dacă puteți beneficia de meditații gratuite. 
 Vă ajutăm să aplicați pentru meditații gratuite. 
 Vă sprijinim cu toate întrebările și problemele. 

Notele bune la școală sunt importante: ele asigură promovarea și absolvirea. Prin urmare, acestea 
reprezintă o condiție prealabilă pentru un stagiu de ucenicie sau pentru locul dorit la universitate. Dar în 
drumul spre un B sau C în carnetul de note, elevii au uneori nevoie de ajutor profesional. Dar nu toți 
părinții își pot permite să acorde meditații pentru copiii lor. 
 
Pentru a se asigura că o educație bună nu este o chestiune de bani, guvernul federal a lansat în 2011 
pachetul de educație și participare - cunoscut și sub numele de "BuT - Bildung und Teilhabe". Sunt 
disponibile subvenții, de exemplu, pentru mesele școlare, excursii școlare și cursuri suplimentare. Nevoia 
este mare: în jur de 2,5 milioane de copii și tineri sunt sprijiniți în fiecare an. 
 
Multe familii îndeplinesc cerințele și nici măcar nu știu acest lucru.  
Trebuie îndeplinite doar două condiții: 

 Beneficiați deja de sprijin din partea biroului / centrului de ocupare a forței de muncă (de exemplu, 
ajutor de șomaj, ajutor pentru locuință, asistență socială, supliment pentru copii, Prestații în temeiul 
Legii privind prestațiile pentru solicitanții de azil -Asylum Seekers' Benefits Act, AsylbLG etc.) 

 Școala confirmă în scris că meditațiile sunt necesare (nu trebuie să existe o amenințare de 
promovare!).  

 
 
 
 
  
 Inclus în toate contractele 

 Consultanță gratuită 

 Acces exclusiv la Sofa Tutor 

 Ajutor instantaneu pentru teme 

 Cursuri gratuite 

 Anchete privind nivelul de învățare 

Studienkreis Balingen 
Pentru că educația determină viitorul 
Bahnhofstraße 10 
72336 Balingen 
 

 
 

= Primești meditații gratuite! 


