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  براي متقاضیان )SGB II( کتاب دوم قانون اجتماعیمربوط به  اطالعات
 -مهاجران جدید - 

 
  خش اول

 دفتر خدمات / ارائه درخواست در مورد کلیاطالعات 
  

 .ستا مراجعه، اولین محل محلی(جاب سنتر) در صورتی که نیاز به رفع ابهام در مورد مسئله اي باشد، دفتر خدمات مرکزکار 
 

دریافت  ورود و ادغام در بازار کارو  معاشهزینه تأمین  مسائل مربوط به رسیدگی به مسئول کارمند جهت مراجعه بهنجا وقت مالقات در ای

 کنید.می
 

 شخصاً ،مشارکتو  آموزشدرخواست تأمین هزینه  ،لزومو در صورت  )II آربایتسلوزنگلد( از نوع دو مقرري بیکاريبراي ارائه درخواست 

  . خدمات مراجعه کنید به دفتر

  

  

 :صادق است (KJC) محلیکار مرکز مراجعه به زیر در صورتموارد به طور کلی 
    

 
  خود را ارائه دهید. اقامت اجازهو/یا  اقامتموقت اجازه  گواهیهمواره هنگام مراجعه،  –  .1

 در محل حاضر شوید. سرساعت تعیین شده زماندر  – .2
  
  
  
 

 ساعات اداري مراجعه کنید. در 
 
 00/12 تا 30/8ا سه شنبه از ساعت تدوشنبه  -
 تعطیل چهارشنبه -

 30/17 تا 00/13از ساعت  و 00/12 تا 30/8از ساعت  پنجشنبه -
 00/12تا  30/8جمعه از ساعت  -
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 مدارك الزم جهت ارائه درخواست :

   
 اجازه اقامتشامل پناهندگان و مهاجران (بامف)  فدرال اداره اعالم رأي ×
 شدهتعیین سکونت محلشامل  اجازه اقامتا موقت اقامت ی گواهی ×

   
 ارائه درخواست، انجام دهید:طی  باید موارد زیر را

 
  در اختیار گذاشته شدههاي پرسشنامه پرکردن کامل فرم ×
 در شرکت بیمه عضویتو درخواست صدور گواهی  (کرانکن کاسه) مانیشرکت بیمه درانتخاب  ×
 حساب بانکی افتتاح درخواست/ ×
 (فامیلین کاسه) به صندوق خانواده ،سال 18براي کلیه فرزندان زیر (کیندرگلد)  حق اوالددرخواست ارائه  ×
را  و یا مرجع دیگري که مقرري بیکاري دوآژانس کار (آربایتس آگنتور)  که نام شما به عنوان جوینده کار دردر صورتی ×

 شود. سالگی فرزندان تمدید می 21باشد، حق دریافت حق اوالد تا پایان سن کند، ثبت شده پرداخت می
سالگی فرزندان  25، حق دریافت حق اوالد تا پایان سن اي و یا دانشگاهحرفه –مدرسه، دوره فنی تحصیل فرزندان در در صورت  ×

 .شودتمدید می
 نر مدله آمت)وین و(آ محل سکونتاز اداره ثبت  ینیگونگ)و گواهی ثبت محل سکونت (ملده بشا دریافت شماره شناسایی مالیاتی ×
 بیمه خدمات درمانی)شرکت شماره بیمه بازنشستگی (نزد  ×

 
 

 در مورد خانواده خود اعالم کنید:باید که  اطالعاتی

 یک خانوارکلیه اعضاي خانواده مربوط به اطالعات 

 
 هاي زندگیزن و شوهر یا شریک    شود:افراد میشامل این  که

 ساکن در منزلسال  25زیر  فرزندان

 
 سکونت، نشانی محلنام و نام خانوادگی کامل، تاریخ تولد،   :استشامل این موارد  از جمله اطالعاتاین 

 /کشور محل تولد، وضعیت اقامتشهروضعیت تأهل،      

 که فرزندان کودکستانی دارند براي خانوارهایی

 ارائه شود. ماینینگن -شمالکالدن شهرداري در جوانان اداره امور به باید درخواست تقبل هزینه کودکستان

 

 مشارکتآموزش و 

   (سوسیال) مقرري دولتی کهدر صورتی سال 25زیر فرزندان  ارائه امکانات بهاز است آموزش و مشارکت، عبارت 

) AsylbLG پناهجویانمطابق قانون کمک هزینه  مقرري دولتی، االده اوالدفوق، هزینه مسکن، 2نوع  مقرري بیکاري(

  .کنند دریافت

  سالگی تقبل 18فقط تا پایان  ،هاي اوقات فراغتورزشی یا فعالیت باشگاهمشارکت اجتماعی مثالً براي عضویت در  هزینه: استثناءموارد 

 شود. می 



3 
 

  

 :باشدشامل موارد زیر می تآموزش و مشارک

 مدرسه کودکستان یای براي ناهار گروهی در کمک مال ×

 
 آموزانچندروزه دانشیک روزه یا اردوي مسافرتی  جمعیگردش دستهتقبل هزینه  ×

 
 )دوران تعطیلی مدارسهاي ضویت در باشگاه ورزشی، فعالیتمشارکت اجتماعی ( به طور مثال ع ×

 
 تدریس خصوصیالعاده اختصاصی / کالسهاي فوقتقبل هزینه  ×

 
 آموزدانش ایاب و ذهابتقبل هزینه  ×

 
 
 

 نکته مهم!

 
 آموزش و مشارکتتقبل هزینه درخواست 

 شود، ارائه داد.اش تقبل میکه هزینهخدماتی قبل از آغاز  باید همیشهرا  -

 توان این درخواست را به همراه خود برد. موجود است و میدر دفتر خدمات  -

  غذا مسئول تهیهتوسط مورد ناهار، در مثالً ارائه دهنده خدمات ( مرجع سط هاي مربوطه نیز باید توپر شود. پیوستباید توسط متقاضی  -

 در مهد کودك و مدرسه) پر شود.
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 بخش دوم

 هزینه معاشبراي تأمین  مقرري دولتی مورددر  کلیاطالعات 
 .درخواست کنیدشخصاً باید را  حداقل هزینه معاش جهت تأمین مقرري دولتی ×

 
 را تعیین نمود، باید تانجهت ارائه درخواستو تاریخ مراجعه  هاي پرسشنامه را در اختیارتان گذاشتفرمکه دفتر خدمات، آن پس از ×

 کنید. مراجعه، شده زمان تعییندر 

 
به را  ي الزمهاگواهیمدارك دریافت شده/ها و حاضر شوید و فرم سرساعتخود،  جهت ارائه درخواست بایدشده، در زمان تعیین ×

 .داشته باشید همراهبه  کاملصورت 

 
  شود.معمول به حساب بانکی شما واریز میطوربه مقرري دولتی ×

 
 شود.موجر واریز می به حسابمعمول مستقیماً طورهزینه مسکن به ×

 
 نید.ک، دریافت میاول هر ماهماهانه و  را به صورت مقرري دولتی ×

 
 .شودمی کسر مقرري دولتی میزان مجاز، ازدرآمد و دارایی مازاد بر  ×

 
 ، تحت پوشش بیمه درمانی قرار دارید.2از نوع  مقرري بیکاريدر صورت دریافت  ×

 
وجود دارد که میتواند به طور مکرر  دونوع  مقرري بیکارياحتمال کسر  ،موجه و در صورت عدم انجام وظایف بدون ارائه دلیل مهم ×

 قطع شود. کامًال مقرري بیکاريکه انجام شود و یا آن

 
 .بالفاصله اعالم کنیدشخصی خود را باید  و مناسبات در شرایط تغییرهر گونه  ×

 
 )دو نوع مقرري بیکاري( مقرري ماهانه

 1/1/2017ز تاریخ ا  

  یورو 409  یورو 404        : مجرد -
 
 یورو 368  یورو 364 :در صورت زندگی مشترك به صورت خانوار شریک زندگی -

   
 یورو 327  یورو 324       :سال 25بزرگسال زیر  -

    (ساکن در منزل والدین)

 
 یورو 311  یورو 306         :سال 17تا  14جوانان بین  -
 
 یورو 291  یورو 270        :سال 13تا  6کودکان بین  -
 
 یورو 237  یورو 237      :سال 5خردساالن تا  -
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 به میزان متناسبرمایش سکن و گهاي منیاز به تأمین هزینه

 شود /می انجامها توسط شهرداري محل این پرداختشود (تقبل میدر سطح متناسب  گرمایشمسکن و هاي فقط هزینه اساساً .1

 شهرهاي مختلف تفاوت وجود دارد!). بین مراکز کار

  

 خود پرداخت کنید. محل مقرري ماهانهها را باید شخصاً از این هزینه .نیستهزینه برق، تلفن، و غیره  شامل بهااجاره

 
 .استهزینه گرمایش و شارژ ماهیانه، مالك  عالوهبه بهااجاره ووسعت منزل  .2

 
تقبل هزینه مسکن جدید را تأییدیه  صدور درخواست دارید، دیگري منزلدر صورتی که قصد نقل مکان به  .3

 ارائه دهید.قبل از عقد قرارداداجاره جدید، 

 
 :هاي ویژهپرداخت

 
 مورد نیاز در منزلمنسوجات لوازم برقی و شامل  منزللوازم اولیه تهیه 

 
، اسباب/ لوازم زندگی، کشی به منزل شخصیهنگام اولین اسباب شخص ، شرایطی است کهلوازم اولیهتهیه منظور از 

 .)اید به منزل شخصیاز منزلی که در آن یک اتاق از مستأجر اصلی اجاره کرده(نقل مکان نداشته باشد یا دچار کمبود باشد 
 

 فهرست دقیق لوازم مورد نیاز،درخواست به همراه ارائه  .1
شهرهاي مختلف تفاوت وجود  بین مراکز کار شود. به این معنا کهها توسط شهرداري محل انجام میاین پرداخت .2

 دارد.

هاي کمک و هاگرفتن کمک از خیریهارجاع به خودیاري و یا ، مورديبررسی /  ملزومات تأمینمطلق به نیاز  .3

 پذیر است.امکان جتماعیا

 کوپن خرید نیز به صورت گاهیپرداخت مبلغ کلی /  .4
 

 (بنا به درخواست) موارد نیازهاي ویژه اضافی

 
 زنان حامله ×
 والد)افرادي که به تنهایی سرپرست کودکان خود هستند (تک ×
 معلولین مشمول کمک هزینه، در صورت اشتغال به کار ×
 تغذیه پر هزینه در صورت وجود شرایط الزم ×
 )شرایط عسر و حرجمربوط به نیازهاي خاص (مقررات  ×
 مرکزي)به صورت غیر (تولید آب گرم  هزینه انرژي ×

 
العاده نیز یا خدمات فوق اجتماعی (بیمه درمانی + بیمه مراقبتی) هايبیمه کمک هزینه، در صورت لزومعالوه بر موارد فوق 

  شود.پرداخت می
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 بخش سوم

  ورود و ادغام در بازار کارمشاوره در زمینه  گفتگو در جلسه موضوع

 
  شماهاي شغلی خواستهو  وضعیت کنونی زندگیگفتگو در مورد  ×

 
   )بودن در دسترسدر صورت است ( ضروري (رزومه) زندگینامهو  مدارك تحصیلیارائه  ×

 شود. شرح داده می یابی و ترجمه مدارك،شارزطی مشاوره، نحوه  -
 
، به و غیره ه زبان خارجیآشنایی ب ، سالمت،هاي شغلی، وضعیت خانوادگیمهارتمانند : مدرسه، شغل،  گوناگون موضوعات ×

 شود. آوري میگرد شما، (پروفیل) صورت مجموعه مشخصات

 

  ...؟عنوان به

 مثال

...  تااز ... 

 مثال

 آموزشنوع 

  تا 1997/08  و سایر مدارس متعارفدبستان 

2007/07 

 مدرسه

  تا 2007/08  اي به عنوان برقکارحرفهفنی  دوره

2010/08  

 

 اي/دانشگاهدوره فنی حرفه

  تا 2010/09  برقکار

2014/10  

 

 اشتغال

 
 تان است.امکاناتها و ، بر اساس تواناییدر بازار کار هاي شغلیفرصتمشخص نمودن شانس شما جهت دسترسی به هدف،  ×

 
 (در مؤسسه آموزش زبان و یا آموزش) الزامی است. ،هاي شماتعیین بالفاصله سطح توانایی ×

 
، انتگراسیونزبان هاي کالس مؤسسات برگزارکننده ابالغ و در باره انتگراسیونو  زبان هايتعهد شرکت در کالس سپس ×

 .شودتان گفتگو میمحل سکونت در شهرستان
  

و زبان  سب مدرك دورهکو گفتگو در مورد مراحل بعدي انتگراسیون شغلی، تنها در صورت موفقیت  ×
 .استانتگراسیون میسر 

   

 .و سطح زبان آلمانی شما تانوابسته است به وضعیت فعلی، شرکت در دوره آموزشی ارتقاء مهارتخدمات کاریابی یا نحوه ارائه  ×
 
  :کنیمزیر تهیه می مفادبا  ورود و ادغام در بازار کار نامهموافقت یکمشترکاً  ×

  شود. تنظیم می نامه بسته به شرایط فردي،موافقت مفاد:  یادآوري
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  )EGV( ورود و ادغام در بازار کار نامهموافقت

 
  مابین ست دولتی و حقوقی فیقراردادي ا )EGV( ورود و ادغام در بازار کار موافقتنامه

  .مقرري دولتیاز  افراد داراي حق برخورداريو  جاب سنتر)/(مرکز کارمرجع محلی 

 
 

   )EGV( ورود و ادغام در بازار کار موافقتنامهمفاد 

   
  بر اساس مقرري دولتی، که حق دریافت استافرادي  حال فقط شامل نامهموافقتدر این مندرج  يحق استفاده از مزایا ×

 را دارند. کتاب دوم قانون اجتماعی 

 
 فعاالنه کار (جاب سنتر) محلی حاضر شوید، در جلسات مرکزدر  تعیین شده هايمالقات وقت، در تمام سروقتشوید که متعهد می ×

 و همکاري کنید. شرکت 

 
 مشارکت کنید. النه فعا همیشه باید .استبه کمک  مندي فعلی شمانیاز هاي مورد توافق، کاهش و یا حذفکلیه فعالیتهدف  ×

 
 :پذیر استدر موارد زیر امکان و ادغام در بازار کار ورودنامه ارائه شده و وظایف مشروحه در موافقتهاي و دورهامکانات امکان تغییر  ×

  به دلیل تغییرات عمده در وضعیت شخصی شما  -

  یا

  باشد.پذیر نامه امکانموافقتفقط از طریق تطبیق یا تغییر  و یا تسریع آن، به هدف انتگراسیون در بازار کار،رسیدن در صورتی که  -

 
تعیین  مسئول ارائه شود. کارمند، به  کتبًایا  شخصًا، سکونت عدم حضور در محلدرخواست  در صورت داشتن قصد سفر، باید ×

 ، الزامی است. عالم بازگشتا و مشخصی براي مراجعه حضوري تاریخ

 
خارج از محدوده از لحاظ زمانی و مکانی،  ،ورود و ادغام در بازار کارامور  مسئول کارمندبدون موافقت چنانچه  ×

شما پرداخت  مقرري دولتیدر دسترس نباشید،  ،ورود و ادغام در بازار کارو به این دلیل براي  محل سکونت خود باشید

 .نخواهد شد

 
توانایی بالفاصله (در روز اول عدم را  عدم توانایی به کار ، مراتب و مدت زمانکاربه عدم توانایی  در صورت موظف هستید ×

 به مرکز کار (جاب سنتر) ارائه دهید. روز سوم عدم توانایی به کار،گواهی عدم توانایی کار را باید حد اکثر  کار) اعالم نمایید.به 
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 :کارمند مسئول مشاورهوظایف            

 
 کند.می پشتیبانیانتگراسیون و زبان  مورد شرکت در دورهها در ، شما را درکلیه امور و پرسشکارمند مسئول مشاور ×

 
 :برخوردارند مقرري دولتیدریافت ، که از حق قادر به کار افرادوظایف            

   
 طبق مقررات   به طور مرتب وانتگراسیون، و شرکت فعال در دوره زبان  ×

 
 .کندآموزشی را تعیین میدوره دت زمانمؤسسه برگزارکننده دوره، نحوه برگزاري و م ×

 
 ،دهید مؤسسه برگزار کننده دوره آموزشی اطالعبه مراتب را ، کالسقبل از شروع در صورت بیمار شدن،  ×

مسئول رونوشت آن را به  و روز سوم) ارائه درکثر ا(که از روز اول الزم است، حد کار را به واهی عدم تواناییگ

 (جاب سنتر) ارائه دهید.  کار زمربوطه در مرک

 
و مدرك اخذ شده را در دوره انتگراسیون، گواهی شرکت و در دوره آموزشی زبان  آمیزموفقیت پس از شرکت ×

 ارائه دهید. در مرکزکار (جاب سنتر)کارمند مسئول به 

 
 مراجعه کنید. در مرکز کار (جاب سنتر)کارمند مسئول یا  مؤسسه برگزار کننده در صورت بروز مشکل به ×

 

 
 ماینینگن-اشمالکالدن شهرستان شهرداري

  ادغام در بازار کارورود و  1 بخش –بخش کار 
  1، اوبرست هویزر پالتس

  98617ماینینگن 

  )03693( 485-444تلفن : 

 sst_jobcenter(a)lra-sm.thueringen.deپست الکترونیک : 
 
 

  سؤاالت بیشتر، با کمال میل طی مکالمه حضوري  داشتن در صورت

 خواهیم بود.  خدمتتاندر  سؤاالت جهت پاسخگویی به
 

 با تشکر فراوان

 
 


