مقاطعة
شمالكالدن  -ماينينغن
ورقة ألمعلومات
الى ماذا علينا أن ننتبه عند تخطيطنا لإلنتقال؟
وفقا للمادة  .22ألفقرة  (4من كتاب ألقانون أإلجتماعي) ألكتاب ألتاني( كتاب
ألقانون أٌإلجتماعي  ,)2يجب قبل ألقيام بعقد يتضمن مسكن جديد ,ألحصول على
موافقة ألمؤسسة ألمحلية ألمسؤلة عن أإلنفاق على ألمسكن ألجديد.
لإلنتقال في داخل دائرة ألبلدة شمال كالدن -ماينينغن,ان ألمؤسسة ألمحلية
ألمسؤلة عن ذلك هي:
مكتب ألرئيسي لمقاطعة شمال كالدن -ماينينغن ,ألهيئة ألمختصة في تأمين
ألحاجات أألساسية للباحثين عن ألعمل,
ألموجودة في أوبرتهويزر بالتس واحد ()1
في  76189ماينينغن,
أو في ألمكتب ألفرعي في ساندكاسا أتنين ()2
في  76984شمالكالدن.
أما اذا كان أإلنتقال من خارج ألمقاطعة الى داخلها عندها تكون ألموافقة على
أإلنتقال عند ألمؤسسة ألتالية (مكتب ألعمل,ألمقاطعة ,ألمدينة).
ان ألحضور ألشخصي الى مكتب ألرئيسي للمقاطعة ضروري و الزامي لكي يتم
ألعمل في طلب أألنتقال ألمتقدم به.

عليك احضار ألوثائق ألتالية معك عند حضورك الى ألمقابلة:
 -طلب أإلنتقال مع شرح تفصيلي إلسباب أألنتقال.

 احضار عدة عروض إلجار منزل جديد ,يكون مفصل فيها  :ألمساحة ,أإلجارأألساسي ,ألتكاليف أإلضافية على ألبارد ,و التكاليف أإلضافية للتدفئة (اذا
أمكن).
أ ما اذا كان عمرك ال يتعدى ألخمسة وعشرون عاما وما زلت تعيش في منزل
والديك,يطلب منك أيضا ألمعلومات ألتالية عن منزلك ألسابق:
 مساحة ألمنزل عدد ألغرف عدد أألشخاص في ألمنزل ألتكاليف ألنسبية.اضافتا الى ذلك يكون أألنتقال ضروري عندما يكون هناك:
 أسباب اجتماعية جدية ,ال تستطيع ألعيش مع والديك أو أحد ألوالدين. أإلنتقال ضروري لإللتحاق بسوق ألعمل (وذلك يكون بتقديمك طلب لدىدائرة ألعمل مرفق بعقد ألعمل ألذي لديك)
 أسباب اخرى جديةيجب أن تتقدم حضرتك بشرح مفصل لألسباب ألمذكورة.

ألرجاء أألنتباه الى أألسس ألقانونية ألتالية:
 ان على ألمؤسسة ألمحلية ألمسؤولة عن ألخدمات,تحمل تكاليف ألسكنألجديد,اذا كان سبب أألنتقال ضروري و سعر أإليجار ألجديد للمنزل ألجديد
مناسب (قانون اثنين  2ألفقرة ألرابعة 4من كتاب ألقانون أإلجتماعي)
 لكي نتولى دفع تكاليف ألإلنتقال و تجهيز المنزل يجب على حضرتك ألقيامبأخد ألموافقة مسبقا على ذلك.
 -هذه ألموافقة تعطى دائما عندما:

يكون أإلنتقال موافق عليه من قبل مكتب ألرئيسي للمقاطعة ,أو يكون ألسباب
ضرورية,
أو عدم إيجاد مأوى مناسب في فترة زمنية معينة (قانون  22فقرة  8من كتاب
ألقانون أألجتماعي .) 2

 للحصول على سلفة مادية لدفع وديعة المنزل ألجديد (ميتكاوسيون) يجب عليكأوال ان تحصل على موافقة على أإلنتقال من ألمؤسسة ألمحلية ألمعنية (قانون 22
فقرة  8من كتاب ألقانون أٌإلجتماعي )2
 اذا كان إيجارألسكن ألجديد ,مكلف أكثر من أإليجار ألقديم ,و طلب أإلنتقالغير موافق عليه ,ترفض ألمؤسسة ألمعنية ألقيام بدفع ألفارق بين أإلجارين وما
يترتب عليهم (قانون  22فقرة  1من كتاب ألقانون أإلجتماعي .)2
 إن أألشخاص ألذين لم يبلغوا سن  52خمسة وعشرون عاما,يخضعوا الىقواعد خاصة(.قانون  22فقرة  8من كتاب ألقانون أألجتماعي )2
عندما يتم أإلنتقال الى ألمسكن ألجديد مع ألموافقة عليه أو عدم ألموافقة ,عليكم
إعالم ألمؤسسة ألرئيسية في ألمقاطعة عن موعد أإلنتقال وعن ألفرق بألتكلفة,
و عن كل ألتغيرات ألمستجدة.

