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 گنینیم –شمالکالدن  منطقه

عی ی  ورت ی طب   سی 

 

 )بند دوم کتاب قانون اجتماعی( در اجتماعی کمکهایاطالعات برای متقاضیان 

 -وارد تازه مهاجرین- 

 

 

 

 بخش اول

 درخواست  / پذیرش آژانس استخدامراجع به اطالعات عمومی 

 

 

 .داشته باشید ای هدر قضیز به روشنگری انی، اگرمیباشد محلی مرکز کاریابیدفتر در  مرجعاولین پذیرش آژانس استخدام 

 

 .صورت میگیردو ادغام در کار  تضمین معیشت، در اینجا قرار مالقات ها با کارمند های مسول،

اموزش و مشارکت را  تقاضای ویا احتماال کنید، تا تقاضای مزایای بیکاریشخصآ خود را معرفی پذیرش آژانس استخدام  در

 .ه کنیدارائ

 استند: معتبرنکات ذیل محلی مراکز کاریابی  دفتراساسأ برای استماع در

 .خود را  با خود داشته باشداجازه اقامت  یاو مؤقتی سند اقامت  عدر هنگام استما.  ۱

 دیشوحاضر سر وقت در قرار مالقات خود . ۲

 

 

 :داریدضرورت  درخواستی  یبرارا  ها  زیچ یچ

 و پناهندگان (  نیمهجئر برایبا نوع اعطا شده اقامت از بمف )دفتر فدرال  اطالعیه 

  مسکن انتساب شده  و سند اجازه اقامت یا مؤقتی اقامتسند 

 

 دیت کنعارا مرا  عاستما یساعات کار برا

 

  ۱۲:۰۰تا  ۸:۳۰دوشنبه تا سه شنبه  از  ساعت  -

 چهارشنبه بسته  -

 ۱۷:۳۰تا  ۱۳:۰۰و از ساعت  ۱۲:۰۰تا  ۸:۳۰پنج شنبه  از سست  -

 ۱۲:۰۰تا  ۸:۳۰جمعه  از ساعت  -
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  دیانجام بده دیها را با زیچ نیخود ا یدر چهار چوب درخواست

 دیمکمل پور کن دیبا دیاکرده  افتیرا که در یها فرم  
 دیکن هیخود را  ته تیخود را انتخاب کرده و سند عضو مهیب صندوق  
 دیباز  کندرخواست/ خود  یارب یبانک حساب  
 دیدرخواست کن لاس ۱۸ ریز لافطا یارب صندوق خانواده ازاطفال  یارب  یکمک نهیهز  
 یکمک نهیهز افتیدر یمسول برا یابیدفتر کار گرید ایاستخدام  یکار با آژانس ها یایجو  ایو  یمتقاض  ثیاگر به ح 

 ابدی  یم دیتمد یسالگ ۲۱سن  لیحق شما تا تکم نی، ا دیثبت شده ۲ یکاریب
  ابدی یم دیتمد یسالگ ۲۵سن  لیحق شما تا تکم نیدانش گاه ا ایدر صورت رفتن به مکتب , آموزش حرفه 
 دیتقاضا کنمحل مسکن نام و خود را از دفتر ثبت یاتیمال تیهو شماره  
 (یضیمر مهی)از صندوق ب یدعتقا مهیب شماره 

 

  دیکن ارائهبه خانواده خود  عجار  دیکدام اطالعات را با

 کمک  متقاضیانگروه  همربوط ب لیفام اعضایتمام  هب راجع اطالعات

 سال  ۲۵سن  ریهمسر , اطفال ز ایو  یزندگ کیشر : دنشویم آنمربوط 

 اقامت ع, کشور/محل تولد , نوتاهل, حالت یتولد, آدرس مسکون خیتار، مکمل نام : ردیگیدر بر م اطالعات

  روندیکه کودکستان م یکمک با اطفال  متقاضیانگروه   یبرا

 در اداره مشاوره منطقه جوانان خدمات مسول در دفتر دیکودکستان با نهیبه عهده گرفتن هز درخواست

 شود ارائهنگن یشمالکالدن م   (راتس امت لند ) 

 آموزش و مشارکت

 یایمزا ،یکاری)حقوق ب کمکو  دهینرس یسالگ۲۵باشد که به سن  یکودکان م یخدمات برا ،و مشارکت آموزش

 .   کنندیم افتیدر پناهندگان ( مزایای مطابق قانون  گریفرزند، و خدمات د نهیمسکن، کمک هز

تنها تا   التیها  در طول فصل تعط تیفعال ای یورزش  میت کیدر  تیبه عنوان مثال  عضو ی: مشارکت اجتماعاستثنا

 شود. یاعطا م یسالگ ۱۸سن 

 : باشدیدر آموزش و مشارکت شامل م

  مکتب  ایدر کودکستان  جمعیناهار  یبرا یکمک  مال 
  چندین روزه صنفی یسفرها ایو مکتب  روزه  کی  تفریحی  یسفرها یبرا نهیپرداخت هز 
 (التیها در فصل تعط تیفعال ،یورزش  یها میدر ت تی)به عنوان مثال  عضو یمشارکت اجتماع 
 درسیآموزش   یبانی/ پشت یفرد یریادگی  نهیبه  عهده گرفتن هز 
  حمل و نقل شاگرادن یبرا  نهیگرفتن هزبه  عهده 

 

 

 !مهم

 درخواست آموزش و مشارکت 

 شود هیارا باشدیم ینهیکه مستلزم کمک هز ه ایبل از آغاز واقعق دیبا شهیهم  

  در دسترس شما قرار دارد وموجود است پذیرش آژانس استخدام در 

 عرضه ناهار به عنوان مثال  برای)  خدماتکننده  عرضه   توسطها  مهیشود , ضم پر دیدرخواست کننده  با توسط 

 کودکستان ( ایدر مکتب  غذاکننده گان 
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 دوم بخش

 شتیمع تضمین یدر مورد خدمات برا یاطالعات عموم

 

 کنید هیارا شخصا دیاب اولیه راکمک و خدمات   یبرا درخواست   
 دوباره  ان  لیتحوی قرار مالقات برا کیدرخواست  را به شما داده و  ورق هایپذیرش آژانس استخدام از ان که  پس

 خود حاضر شوید زمان مالقاتدر  دیشد , با تعیین
  دیاوریبا خود ب مکملشده  را  مید  ورق ها, مدارک و اسناد تسلیشو حاضر سر وقتدر قرار مالقات خود . 

 شود یشما حواله م یبه صورت معمول  به حساب بانک هزینهیها  کمک 
 شودیصاحب خانه حواله م یحساب بانکه خانه ب هیکرا  
 دیکنیم افتیدر  پرداخت شیپصورت  هماهانه را  ب یکمک نهیهز  

 شودیحساب  م هیتسو هزینهی ایبا کمک ه معاف از مالیاتتر از حد  ادیز ی هیو سرما درامد  
 دیدار مریضی مهیب یراکیب یایمزا افتیهنگام در در 
 درهمچنان , ابدمی ی کاهش  هزینهیقبول کمک  لایمهم و ق  لیخود بدون دل یها تیاز مسول یچیپرصورت س در  

   حذف شود یبه کل میتواند تکرارصورت 
 بدهید فورأ اطالعشخصی خود را  وضعیتدر  تغیرات 

 

   ( یکاریب ی)مزا  یمعمول نهیکمک هز

 ببعد۱.۱.۲۰۱۷ . از 

 ایرو ۴۰۹,۰۰     ایرو ۴۰۴,۰۰     تنها  افراد

 ایرو ۳۶۸,۰۰     ایرو ۳۶۴,۰۰  کمک  متقاضیانگروه در  کیشر

 

 ایرو ۳۲۷,۰۰    ایرو  ۳۲۴,۰۰    سال ۲۵ رین زساال بزرگ

 ( نی)ساکن در خانه والد

 ایرو ۳۱۱,۰۰    ایرو ۳۰۶,۰۰  سال  ۱۷و  ۱۴سن  نیب جوانان

 ایرو ۲۹۱,۰۰   ایرو ۲۷۰,۰۰   سال ۱۳و  ۶سن  نیب جوانان

 ایرو ۲۳۷,۰۰    ایرو ۲۳۷,۰۰    سال  ۵سن  زیر اطفال

 

 

 

 ی(بخاری )مرکز گرمهزینه کمکی برای مخارج مناسب مسکن و 

کاریابی اختالف مرکز  بین ادارات  /محلیرفته می شود)خدمات به عهده گ بخاری )مرکز گرمی(تنها مخارج مناسب مسکن و . 1

 (!وجود دارد

 خود پرداخت  معمولی نهیاز کمک هز  دیبا  ستندین هیجز کرا رهیبرق, تلفن و غ نهیهز

  باشدیم یجانب نهیو هزبخاری  نهیبه اضافه هز هیکرا متیخانه و ق یبزرگ  هااریمع. 2
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را  جدیدمسکن  نهیهز ا به عهده گرفتناز بستن قرارداد خانه ,موافقت ب بل, ق دیکن یکوچ کش گریدارد در خانه د میتصم اگر. 3

 . دیتقاضا کن

 

 

 :خاص خدمات

 خانه  و شستشو لیخانه  از جمله وسااولیه   زاتیتجه دیخر

 حالت ریدر خانه  خود )تغ اولین کوچکشیخانه در هنگام  هی/ اساس زاتیتجه یکافنبودن  ای, نبودن و  یعنیخانه  هیاول زاتیتجه

 خود ( ییخانه کرا به حالتدست دو  هیکرا

  ازیمورد ن اءیاش  قیدق ستیدرخواست با ل. 1

 فرق است  خدمات نیو حامل نیمسولهر کدام از  نیبیعنی ,  محلی خدمات. 2

 ممکن است یرفاه اجتما یکمک ها ای  یاریخود  ه, ارجاع دادن بیفرد یمطلق /بررس یازمندین. 3

 همچنان یکوپن ستمیس یتا حد سر جمع / بسانم لغامب پرداخت. 4

 

 

 )با درخواست (یاضاف یها ازیامکانات ن

 باردار   خانم 
 تک سرپرست 
 اشتراک در کار روز مره  یبرا زمندامعلوالن نی 
 شرایطبودن  ایگرانبها  در صورت مه هیتغز 
 ساخت  (  طی)انتظامات شرا خوصوصی یها ازین 

 ( یمرکز ریغ یمنابع حرارت با آب گرم ی)آماده ساز انرژی 

 گرید یمراقبت ( و خدمات اضاف  مهی+ ب مریضی مهی)شرکت ب یاجتما نیتام یها مهیب یعانه برااصورت لزوم  در

 پرداخت مشود

 

 سوم بخش

 با  ادغام در کار همشاوره در رابط یمحتوا

 حرفوی ایده هایو  یزندگ یکنون وضعیتدر رابطه با  صحبت 

 در صورت موجود(است  یضرور یشهادت نامه و سوانح زندگ کردن ارائه( 
 صورت میگیرد مشاورهجریان شناختن و ترجمه در  تیرسم هب حیتوض-
 لیپروف  کیزبان در   یخانواده، سالمت، مهارت ها تیوضع ،یمانند: مدرسه، کار، مدارک حرفه ا یموضوعات 

 شودیم ی)مشخصات( جمع بند

    به حیث چه        تا       ...از       آموزش   نوع

 مثال               مثال                        

         

 و متوسطه  - ابتدائیمکتب      ۰۷/۲۰۰۷تا  ۰۸/۱۹۹۷         مکتب

 آموزش برق     ۰۸/۲۰۱۰تا  ۰۸/۲۰۰۱۷   لیو تحص آموزش

 برفی     ۱۰/۲۰۱۴تا   ۰۹/۲۰۱۰     اشتغال
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 و امکانات شما تعیین شود  ییبر اساس توانا چانس شما در بازار کار تا  ان است هدف 
 باشدیم یکورس ضرور کیدر  یفور  شرکتشما  ییتوانا تعیین یبرا 
  در  منطقه     مطرح یادغام  های کورس یو برگزار کننده ها صورت گرفته یادغام یدر کورس ها اشتراک تعهد

 رندیگیقرار م بحثمورد 
 صحبت  کرد یادغام اشتغال هب راجعشود یم یکورس  ادغام کی موفقانهتم بعد از خ تنها 

 اکتساب  سطح  و حاضر  به وضعیت  ط و, مرب شما ارائه کنیم بهمی توانیم  وساطتی را ای یتیکدام خدمات تقوما که  نیا

 باشدیشما م یزبان

  لیذ یبا محتوا نمیافریمشترک م یقرار داد ادغام کیما: 

 شودیم میتنظ جداگانهانفرادی : محتوا بر اساس موارد تذکر

 

 قرار داد ادغام 

 باشد یم ای( و شخص مستحق مزا یابی)اداره مرکز کار یمحل یمل هااح نیعامه ب یقرار داد حقوق کیقرار داد ادغام 

 قرار داد ادغام  یمحتوا

 یکتاب قانون اجتما دومبند  مطابق ایحق پرداخت مزا, که  موجود است صورتدر قرار داد تنها  نیا  بر خدمات حق 

 باشد موجود
 اشتراک و  فعاالنه,  شده حاضرمحل سر وقت  یابیاداره مرکز کار  یا, که در تمام قرار مالقات هدیمتعهد است شما

 دیکن یهمکار
 د,یو کنحم ایموجود را کاهش و  یندم ازیشته شده ان است , که ناقرار گذ یها تیتمام فعال هدف 

 دیهست یهمکار همکلف ب شهیهم شما

 استند  میشته شده در قرار داد ادغام قابل انطباق و تنظاقرار گذ یها تیو مسول اقدامات 

 ایشما  یشخص وضعیتدر  یاصول راتینظر با تغ -

 ونددیبه وقع بپ قرار داد ریتغ ایانطباق  طادغام در بازار کار توس هدف هب دنیرس ایو  عیتسر اگر-

 د کارمند  ماسول  درخواست شود . زن شخصا ایو  یکتب دیمحل با از ابیغ 

 شود تعیین دی,  با برگشت مجددزمان  یشخص   یقرار مالقات الزام کی

 کینزد یناو مک یسول ادغام در کار , خارج از فاصله زمانبدون موافقت کارمند م, اگر شما  شودیپرداخت نه م ایمزا 

 دیقرار ندار یادغام در کار در دسترس یارخاطر ب نی, و به ااز محل,   اقامت داشته باشد

 دیبده اطالع( خود  یکار یدر روز اول ناتوان) فوراان را  ینیخود و مدت تخم یکار یناتوان دیمتعهد است شما . 

 برسد یابیکز کار راداره م هکار ب یناتوان قیتصد دیاکثر تا روز سوم با حد

 

 :ظفمشاور مو  وظایف

 کندیبا شما کمک م یادغام یدر همه مسائل و سواالت در رابطه با مشارکت در  کورس ها مؤظف مشاور  

 

  :ازمندین´فرد  قادر به کار   وظایف

 در کورس ادغام فعال , منظم , و اشتراک تبمر 
 شودیم تعیینکننده کورس  هئارا طتوس یکورس و اوقات درس انیجر  
 کار را )از روز اول الزم  یناتوان قیداده و تصد اطالع کننده کورس  ارائه قبل از شروع کورس به مریضیصورت  در

  لیتحو یابیان را به ماسول مربوطه در دفتر مرکز کار یکپ کیکننده کورس و  ارائهو حد اکثر در روز سوم ( به 

 دیدهب
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 دست آورده را به مسول مربوطه در  هاشتراک در کورس و شهادتنامه ب قیقانه در کورس ادغام تصدبعد اشتراک موف

 دیدهب لیتحو یابیدفتر مرکز کار

 دیرجوع کن یابیمسول مربوطه دفتر مرکز کار ایکننده کورس و  هیصورت مشکالت  به مسول مربوطه ارا در 

 

 

 گنینیم -شمالکالدن  منطقهاداره مشاوره 

 ۱ف د ادغام در کار  -کار  بخش

 ۱هوسر  پالتز  ابرست

 گنینیم ۹۸۶۱۷

 ( ۰۳۶۹۳)  ۴۴۴-۴۸۵ : تلفن

 آدرس : لیم

sst_jobcenter(a)lra-sm.thueringen.de 

 

 

 میشما قرار دار اریدر اخت  یصحبت شخص کیدارد , در  یشتریسواالت ب اگر

 تشکر فرادان

 


