معلومات خاصة بطالبً الشطر الثانً من المعونة االجتماعٌة )(SGB II
خاص بالمهاجرٌن الجدد-الجزء 1
معلومات عامة خاصة بوضع الطلبات لدى مكتب الخدمات المركزي
ٌعتبر مكتب الخدمات المركزي الوجهة األولى فً مكتب التشؽٌل البلدي عندما تحتاجون ألٌة
توضٌحات.
هنا ٌتم تحدٌد موعد مع الموظفٌن المختصٌن فً تأمٌن نفقات المعٌشة واإلدماج فً سوق الشؽل.
ٌجب الحضور شخصٌا لمكتب الخدمات المركزي من أجل وضع طلب إعانة بطالة من النوع الثانً أو/
وطلب تكوٌن ومشاركة.
ٌجب التقٌد بالمتطلبات التالٌة عند حضور لقاء فً مكتب التشغٌل البلدي ):(KJC
 – .1فً جمٌع اللقاءات ٌجب تقدٌم شهادة إثبات تقدٌم على اإلقامة و/أو تصرٌح اإلقامة
 .2الحضور فً اللقاء فً الوقت المحدد.
إحترام مواعٌد العمل الرسمٌة فً اللقاءات:
-

اإلثنٌن والثالثاء من الساعة  8:30إلى 12:00
األربعاء مؽلق
الخمٌس من الساعة  8:30إلى  – 12:00ومن الساعة  13:00إلى 17:30
الجمعة من  8:30إلى 12:00
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ما هً األشٌاء المطلوبة لتقدٌم الطلب:
 خطاب صادر عن المكتب االتحادي للهجرة والالجئٌن  BAMFبخصوص وضع اإلقامة. -شهادة إثبات تقدٌم على اإلقامة أو تصرٌح اإلقامة باإلضافة إلى شهادة تحدٌد منطقة السكن.

ٌجب إنجاز األمور التالٌة عند الرغبة فً وضع طلب:
-

ٌجب ملئ جمٌع االستمارات المسلّمة فً الٌد الخاصة بوضع الطلب
إختٌار مؤسسة للتأمٌن الصحً وطلب شهادة إثبات عضوٌة
طلب فتح حساب بنكً /فتح حساب بنكً
طلب اإلعانة المالٌة لألطفال من مؤسسة شؤون األسرة
سحب الرقم الضرٌبً من مؤسسة التسجٌل
الحصول على رقم التقاعد من مؤسسة التأمٌن الصحً

ماهً المعلومات الواجب تقدٌمها الخاصة بعائلتك:

معلومات خاصة بجمٌع أفراد األسرة المتقاضٌن معك لإلعانة اإلجتماعٌة
األشخاص المعنٌٌن:
تشمل المعلومات:

شركاء الحٌاة  /األزواج واألطفال تحت سن الـ  25سنة
االسم الكامل ،وتارٌخ المٌالد ،وعنوان السكن ،والوضع العائلً،
ودولة/مدٌنة المٌالد ،ونوع اإلقامة.

خاص باألسرة المتقاضٌة لإلعانات االجتماعٌة بأطفال فً روضة الطفال
ٌجب تقدٌم طلب تحمل مصارٌؾ روضة األطفال للمكتب المختص لدى مكتب رعاٌة األطفال
والقاصرٌن فً دائرة شمال كالدن  -ماٌنٌنؽن.

تكوٌن ومشاركة
التكوٌن والمشاركة هً خدمات خاصة باألطفال تحت سن الـ  25الذٌن ٌحصلون على إعانة اجتماعٌة
( تعوٌض عن البطالة من النوع الثانً ،إعانة السكن ،عالوة األطفال ،معونات اللجوء حسب قانون
الوالئً).
اللجوء ِ
االستثناءات :المشاركة االجتماعٌة مثال العضوٌة فً جمعٌة رٌاضٌة أو أنشطة خالل العطل ٌتم تحمل
مصارٌفها فقط لؽاٌة بلوغ الـ  18من العمر.
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ٌدخل فً إطار التكوٌن والمشاركة:
-

منح خاصة باألكل الجماعً فً روضات األطفال والمدرسة
تحمل مصارٌؾ النزهات المدرسٌة التً ال تتعدى ٌوما واحدا أو الرحالت المدرسٌة التً تدوم
أٌاما.
المشاركة االجتماعٌة (مثال العضوٌة فً جمعٌة رٌاضٌة ،األنشطة خالل العطل)
تحمل مصارٌؾ الدعم التعلٌمً /الساعات اإلضافٌة
تحمل مصارٌؾ دعم التالمٌذ

معلومات مهمة!
تقدٌم طلب التكوٌن والمشاركة
 ٌجب تقدٌم الطلب قبل البدأ فً عمل موضوع الطلب ٌُسحب الطلب من مكتب الخدمة المركزي ٌجب ملء الطلب من صاحب الطلب والمرفقات من الجهة المقدمة للخدمة ( فٌما ٌخص وجبةالؽذاء مثال الجهة المسؤولة عن تقدٌم الطعام فً حضانة األطفال أو المدرسة)
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الجزء 2
معلومات عامة خاصة بضمان نفقات المعٌشة

 ٌجب تقدٌم طلب شخصً لتأمٌن المعٌشة األساسٌة. بعد الحصول على الوثائق واإلستمارات الضرورٌة من مكتب الخدمات المركزي وكذلك علىموعد تقدٌم الطلبات ٌجب التقٌّد بهذا الموعد.
 فٌما ٌخص تقدٌم الطلب ٌجب الحضور فً الموعد وتقدٌم الطلبات /الوثائق مكتملة. ٌتم تحوٌل المعونة المالٌة االجتماعٌة فً العادة على حسابك البنكً. اإلعانة على السكن ٌتم تحوٌلها فً العادة على حساب مالك السكن. تحصل على المعونة االجتماعٌة شهرٌا بشكل مسبق. المداخٌل واألمالك التً تتخطى الهامش المعفً سٌتم احتسابها مع مبلػ المعونة. عند حصولك على ال تعوٌض عن البطالة من النوع الثانً ٌتم تأمٌنك صحٌا بشكل تلقائً. عند عدم التقٌّد بالواجبات المطلوب عملها بدون سبب مقنع ٌمكن الخصم من التعوٌض عنالبطالة من النوع الثانً الذي تحصل علٌه ،وٌمكن لهذا أن ٌتكرر .قد ٌتم خصمه بالكامل.
 تغٌٌرات فً االوضاع الشخصٌة ٌجب اإلبغا عنها فً الحال لدى المكتب.قواعد المعونة (التعوٌض عن البطالة من النوع الثانً)
من تارٌخ 2017/1/1
 -للشخص الفردي:

ٌ 404400ورو

ٌ 409400ورو

 -العٌش بشكل مشترك فً سكن مشترك:

ٌ 364400ورو

ٌ 368400ورو

ٌ 324400ورو

ٌ 327400ورو

 -القاصرون بٌن سن  14و :17

ٌ 306400ورو

ٌ 311400ورو

 -األطفال بٌن  6و  13سنة:

ٌ 270400ورو

ٌ 291400ورو

 -األطفال لؽاٌة  5سنوات:

ٌ 237400ورو

ٌ 237400ورو

-

األشخاص البالؽون دون سن الـ25

(ٌعٌشون فً منزل اآلباء):
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الحاجٌات المعقولة للسكن والتدفئة
ٌ .1تم فً العادة تحمل مصارٌؾ السكن والتدفئة فقط ( خدمة محلٌة  /تختلؾ مع اختالؾ مكاتب
التشؽٌل!)
مصارٌؾ الكهرباء والهاتؾ وؼٌرها ال تدخل ضمن مصارٌؾ األجرة ،وٌجب علٌك تحملها
بنفسك.
 .2المعاٌٌر هً مساحة الشقة وكذلك مبلػ الكراء باإلضافة لمصارٌؾ الكهرباء والمصارٌؾ
الجانبٌة للمبنى.
 .3فً حال أردت االنتقال للسكن فً شقة أخرىٌ ،جب علٌك قبل اإلمضاء على عقد إٌجار الشقة
الجدٌدة أن تطلب تحمل مصارٌؾ الشقة الجدٌدة من المكتب.
خدمات خاصة:
توفٌر األثاث األولً للشقة باإلضافة لألجهزة المنزلٌة والمغابس
التأثٌث األولً ٌعنً عدم وجود الكفاٌة من األثاث المنزلً أو عدم وجود أي أثاث خالل اإلنتقال األولً
للشقة الجدٌدة الشخصٌة (االنتقال من عالقة الكراء إلى الشقة الخاصة
.1
.2
.3
.4

طلب مصحوب بقائمة مفصلة باألشٌاء المحتاجة
الخدمة البلدٌة ،معناها الفروق بٌن المؤسسات المقدمة للخدمة
االعتماد الكلً على المساعدة االجتماعٌة /فحص شخصً ،اإلحالة على المساعدة الشخصٌة أو
عروض المساعدات االجتماعٌة الممكنة
تقدٌم معونة مالٌة معقولة  /مثال أٌضا إجراءات إعطاء قسٌمة

إحتمال تعدد االحتٌاجات (بالطلب)
-

من تصبح أما
األمهات بدون أزواج
ذوي اإلعاقات المشتؽلٌن
ّ
ضرورة توفٌر ؼذاء خاص مكلؾ عند اقتداء الضرورة
حاجٌات خاصة (حالة حادة)
الطاقة (تسخٌن الماء بطرٌقة المركزٌة)
فً حالة الضرورة أٌضا وإضافة لذلك ٌمكن تقدٌم عالوات للـتأمٌن اإلجتماعً (التأمٌن الصحً
 +تأمٌن الرعاٌة التمرٌضٌة) أو تقدٌم خدمات خاصة.
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الجزء 3
محتوى الجلسات اإلستشارٌة فً إطار الدمج العملً
 مناقشة الوضع المعٌشً الحالً والتصورات المهنٌة تقدٌم الشهادات والسٌرة الذاتٌة شًء أساسً (فً حالة توفرها)توضٌح مسألة االعتراؾ بالشهادات وإمكانٌة ترجمتها للؽة األلمانٌة خالل المناقشة
 المواضٌع مثل :المدرسة والعمل والمؤهالت المهنٌة والوضع العائلً والوضع الصحًوالمستوى اللؽوي ،كل هذا سٌتم تلخٌصه ووضعه فً ملؾ خاص.
نوع التكوٌن

مدرسة

من ....إلى...

العمل كـ...؟

مثال

مثال

 1997/08لؽاٌة

المدرسة االبتدائٌة

2007/07

تكوٌن مهنً /دراسة

 2007/08لؽاٌة

تكوٌن مهنً كتقنً كهرباء

2010/08

العمل

 2007/08لؽاٌة

تقنً كهرباء

2010/08

 الهدؾ هو معرفة فرصك فً الحصول على مكان عمل فً سوق الشؽل اعتمادا على قدراتكومؤهالتك.
 ضرورة المشاركة الفورٌة فً بعض الدورات التاهٌلٌة لمعرفة قدراتك. ٌتم منح إلزامٌة حضور دروس االندماج ومناقشة مخت لؾ عروض دروس اإلدماج فً المنطقة. فقط بعد النجاح فً درس اإلدماج ٌمكن الحدٌث عن االدماج فً سوق العمل. ٌتوقؾ أمر الوساطة والدعم المقدم من طرفنا على الوضع الحالً لك وعلى المستوى اللؽويالمحصل.
 سنعمل بشكل مشترك إتفاق إدماج وتأهٌل ٌحتوي على النقط التالٌة:ملحوظة :سٌتم تكٌٌؾ المحتوى بشكل فردي مالئم لحالة كل شخص.
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إتفاق اإلدماج والتأهٌل )(EGV
إتفاق اإلدماج والتأهٌل هو عقد خاضع للقانون العام بٌن المؤسسة البلدٌة (مكتب التشؽٌل)
والشخص المخوّ ل له الحصول على المعونة.

-

محتوى إتفاق اإلدماج والتأهٌل )(EGV
ٌكون من حقك الحصول على خدمات من هذا االتفاق فقط فً حالة توفر حق الحصول على
المعونة الثانٌة من القانون االجتماعً.
ٌجب علٌك اإللتزام بالحضور فً المواعٌد المحددة مع مكتب التشؽٌل البلدي والمشاركة
النشٌطة.
كل األنشطة المتفق حولها تهدؾ إلى التقلٌل أو اإلزالة االحتٌاج إلى المعونة االجتماعٌة .أنت
مطالب بالتعاون المستمر.
ٌمكن تكٌٌؾ اإلجراءات والواجبات الواردة فً االتفاق بشكل شخصً
 .بسبب تؽٌٌرات جوهرٌة فً الوضع الشخصً
أو
 .لو كان الهدؾ من اإلدماج فً سوق العمل متوقؾ على تؽٌٌر وتكٌٌؾ االتفاق.

 ٌجب التقدم بطلب شخصً أو بشكل كتابً للموظؾ المسؤول فً حالة الرؼبة فً التغ ٌّب عنمنطقة السكنٌ .جب االتفاق على موعد لمناقشة الرؼبة فً االستمرار فً تلقً مساعدة المكتب.
 لن ٌتم تحوٌل أٌة مساعدات مادٌة لو ؼادرت منطقة السكن بدون موافقة مكتب التشؽٌل إلىمنطقة بعٌدة عن منطقة احتمال حصولك فٌها على فرصة عمل.
 ٌجب اإلبالغ عن حالة العجز عن العمل ومدتها المتوقعة بدون إبطاء (فً الٌوم األول للعجز).ٌجب تقدٌم شهادة العجز عن العمل لمكتب التشؽٌل خالل أجل أقصاه ثالثة أٌام.
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واجبات المرشد المسؤول:
 ٌساعدك المرشد المختص فٌما ٌخص جمٌع المسائل و األسئلة المتعلقة بالمشاركة فً دروساألدماج.
واجبات الشخص القادر عن العمل والحاصل على المعونة االجتماعٌة:
-

-

المشاركة المستمرة والنشٌطة فً دروس اإلدماج
المؤسسة المقدمة لدرس اإلدماج تحدد مسار الدرس وأوقات الدرس.
فً حالة المرض ٌجب إبالغ المؤسسة التعلٌمٌة قبل بدء درس اإلدماج مع تقدٌم شهادة العجز
عن العمل (بداٌة من الٌوم األول ولؽاٌة أقصاها ثالثة أٌام) وكذلك تقدٌم صورة من الشهادة
للموظؾ المسؤول فً مكتب التشؽٌل.
عند النجاح فً الدورة التعلٌمٌة لدرس اإلدماج ٌجب بعث نسخة من وثٌقة المشاركة والنجاح
للموظؾ المسؤول فً مكتب التشؽٌل.
فً حالة وجود أٌة مشاكل ٌمكنك التوجه للموظؾ المسؤول فً المؤسسة التعلٌمٌة أوالموظؾ
المختص فً مكتب التشؽٌل على العنوان التالً:
Landratsamt Schmalkalden-Meiningen
Fachbereich Arbeit – FD Eingliederung in Arbeit 1
Obertshäuser Platz 1
98617 Meiningen
هاتؾ03693485444 :
البرٌد اإللكترونًsst_jobcenter@lra-sm.thueringen.de :

فً حالة وجود أٌة استفسارات أخرى سنكون مسرورٌن باستقبالك لمناقشة األمر بشكل شخصً.

مع التحٌات
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