٢مەتەریالی اگاداری بۆ داخوازکارەکانی ل پەرتوکی کۆمەگەهی
کەسانی کۆچبەر

١

بۆ قسە کردنینەوەوەیی پئش ل گەل جۆبسەنتەری دەڤەرەکە سەرەتای کارپئدکرئت
 بۆ هەمو قسە کردنەوە دەلیلی ناسنامەیی خۆ پیشان بدن١ ل هەمو کاتی دیارکراو(موعید) بەوەخت بن٢ قسە کردنەوەیکی بئ کاتدیارکراو لە کاتی اکراوبون بەتەنیا ل شوئنی ٣خزمەتگوزاریی(سەرویسشتەەلل) جۆبسەنتەرەکانی ماینینگەن و شمالکالدن گونجاوە
١بەشی
اگادارییەکانی گشتی بەبۆنەیی شوئنی خزمەتگوزاری  /داخوازنامەدانی
شوئنی خزمەتگوزاری شوئنی یەکەمە ل جۆبسەنتەری دەڤەری بۆ یەکالەکردنەوەیی نیازتان
ئوە دتوانن بچن بۆ شوئنی خزمەتگوزاری ل ماینینگن ئ شمالکالدن
بەشەخسی وەرن بۆ شوئنی خزمەتگوزاری٢بۆ داخواازکاریی پارەی بئکاری
کارمەندەکانی بەرپرس ل شوئنی خزمەتگوزاری موعیدی بۆ داواکاری پئدانی وارماتیی بۆ ژیان و
یەکخستنەوە
کاتەکانی اکراکردنی شوئنی خزمەتگوزاری ل خوارەوە
کاتی اکردنەویی شوئنی خزمەتگوزاری ل ماینینگن
 – ١٢.٠٠تا ساەت ٨.٣٠دوشەممە تا سئشەممە ساەت
 ١٧.٣٠تا ساەت  ١٣.٠٠و ساەت  – ١٢.٠٠تا ساەت ٨،٣٠پئنجشەممە ساەت
 ١٢.٠٠تا ساەت ٨.٣٠هەینی ساەت
چوارشەممە داخراوە .ەم رۆژ قسە کردنەوە ل شوەنی مەینینگن گئنجاوە
کاتی اکردنەوەیی خزمەتگوزاریی ل شمالکالدن
 – ١٢.٠٠تا ساەت ٨.٣٠دوشەممە تا سئشەممە ساەت
 ١٧.٣٠تا ساەت  ١٣.٠٠و ساەت  – ١٢.٠٠تا ساەت ٨،٣٠پئنجشەممە ساەت
.سئشەمممە ،چوارشەممە و هەینی داخراوە .لەم رۆژانەدا قسە کردنەوە ل شمالکالدن گونجاو نییە
٢

داخوازنامەدان بۆ وەرگرتنی توانییەکانی ل چارچۆوەیی SGB II
ل کاتی اکرابونی شوئنی خزمەتگوزاری ل ٢داینی داخوازنامەکان بۆ وەرگرتنی توانییەکانی گۆر سگب
ماینینگن و شمالکالدن گونجاوە
ل چوارچۆوەیی داخوازنامە پئویستە ەم شیت جئبجئبکئت
هەمئ فۆرمەکان پرر و واژۆ بکن
دامودەزگایی تەندروستی هلبژئرن و ناسنامەیی ەندامەتی وەربگرن
کۆنتۆیەکی بانک ابکن  /داخوازبکن
داخوازنامەی پارەیی مندالەکان بکن
ژمارەیی مئچەخوری وەربگرن (ل الیان تامینی تەندروستی(
کام اگاداری پئوستە لە باری مالباتتان
اگاداری ل باری هەمو ەندامی مالباتی پئداویستییان
هاوسەر یان هاوژین
سال تەواو نەکردوین٢٥منداالنی تەمەنی
ەم اگادارییان پئوستن
ناوی تەواو  ،ناوی کاتی ل دایکبون  ،ناونیشان  ،رەگەز  ،والتی  /جئگایی ل دایکبئن  ،دۆخی یقامە
اگاداری بۆ مالباتەکانی مندالیان ل باخچەیی مندالن
داخوازناەیی مەسرەفەکانی باخچەیی مندالەکان پ؛ویستە ل گەرمانگەهی الوان ل قەیمقامییەتی شمالکالدەن-
ماینینگن پئشکئشبکرئت
اگاداری لسەر توانییەکانی پاکئتی پەروەرە و بەشداری
 ،یامەتی  ٢سالی خۆ تەواو نەکردوین و توانییەکی کۆمەلگەهی (پارەیی بئکاری ٢٥ەم توانییان بۆ منداالنی
کرئ  ،یارمەتیی زیادی منداالن  ،توانیی ل چوارچۆوەیی یاسای پەنابەران) وەردگرەن
یستیسنا/هەالوئردن توانیی کۆمەلگاهی وەکو ەندامتی ل گەل کۆمەلەکانی وەرزش یان چااکییەکانی کاتەکانی
سالی ددرئت١٨ازا  ،تا تەواوکردنی تەمەنی

٣

توانییەکانی پاکئتی پەروەردە و بە[شداربونەوە ەمەیە
مەسرەفی خورەکی فراوینی کۆمەلگەیی ل باخچیی منداالن یان قوتابخانە
وەرگرتنی مەسرەفەکان بۆگەشتی یەکرۆژ ل گەل قوتابخانە یان گەشتی رۆژی زیادتر ل گەل پۆلەکە
بەشدبونی کۆمەالیەتی (وەکو ەمدابئن ل کۆمەلەکانی وەرزش  ،چاالکی ل کاتی دەستەبەتالی
وەرگرتنی مەسرەفەکان بۆ پەرەپئدانی فئربوونی
وەرگرتنی مەسرەفی هاتوچۆ بۆ قوتابخانە
داخوازنامە بۆ پەروەردە و بەشداریکردن
جئبجئ دهئت (ەستەنا توانییەکانی بۆ پەرەپئدانی ٢بە داخوازنامەیی وەرگرتنی پارەیی بئکاری
پەروەردەبوون پئوستی بئ داخوازنامەیز تایبەت هەیە
فۆرمەکان ل شوئنی خزمەگوزاری لە بەردەستە و توانن الی خۆ بگرن یان ل ەنتەرنەت دابگرن ل
ناونیشانی
http://Ira-sm.de/jobcenter
داخن و ل کۆمپیتەر پربکن
فۆرمی تری ل گەل داخوازنامەکە (وەکو تامینکردنی ناورۆژ  ،بەشداربوونی کۆمەلگایی لە گەل
پئشکئشکەری ەو چاالکییانە هەن و توانن ل گەل ەوان پر بکرئت

٤

٢بەشی
اگاداریی گشتی ب توانیییەکانی ەولەکردنی برۆوەبردنی ژییان
اخری تەسلیمکردنی داخوازنامەکان ل الیان شوئنی خزمەتگوازاری و موعد بۆ پئدانی داخوازنامەکە
 ،بەشداربوونتان ل موعد یجبارییە
بۆ تەسلیمکردنی داخوازنامەکا پئوستە ئوە لەکاتیخۆیدا وەرن موعدەکا و داخوازنامەکان الی خۆ
بئکئمی بینن
توانیەکان دنئردرئت بۆ کۆنتۆتان
مەسرەفەکانی کیرئکە اساییانە بۆ خوددانی خانو دنئردرئت
ئوە توانییەکان سەری مانگ وەردگرن
موچە و ساماتان هەکە زیادبن ل سەر توانیکان هەسابدکرئت
ئوە بۆ تەندروستی تامینکراون٢ل کاتی وەرگرتنی پارەیی بئکاری
کاتی جئبجئنکردنەوەیی وازیفەتانبئسەبەب پارەکانی بئکاریتان کئمدکرئت پئوستبئت جایتر ژی ،
ەتوانە بگشتیش ببردرئ
گۆرراندنی دۆخی شەخسیتان بئکاتوینبوون نیشانبدن
پئداوستییەکانی ژیان ل الیان هکومەتی فیدیرال ساالنە بۆ گرئپەکانی شەخسان هەسبدکرئت و
بەرزییەکان لە گۆر پەوستیی ەو کەسانە تۆماردکرئت .پئداوستیتان ل ەو بریاری بۆتان ناردراوئتە
نوسراوە
وەگرتنی مەسرەفەکانی کرئکە و گەرما/شۆفاژ
تەنیا مەسرەفەکانی ماقول بۆ شقە و گەرما قەبولدکرئت .ل بەر ەوەی کۆ مەسرەفی شقە و گەرما ل
الیان فەرمانگەهاکانی هەرئمی ددرئت جیاوازی لە مەبالخاکانی فەرمانگەهی جیاجیا گونجاوە
تکایە ،پئشکرئکردنی شقایەک اگاداری ل جۆبسەنتەری خۆ بگرن ل سەر ممبالخی بۆ کرئکە
٥

و اخر متمانەی وەرگرتنی مەسرەفەکانی کرئکە و گەرما ل لیاان فەرمانگەه .هەمانشیت بۆ
رۆیشتنی خانویەکی تریش هەروایە
مەسرەفەکانی کاهرەبا  ،تەلەفۆن و ئتر بەشەک ل مەسرەفی کرئکە نییە  .ەم مەسرەفان ب پارەکەی
ئوە وەردگرن جئبجئبکن
تایبەتمەندییاکان بۆ خانویکی ماقول گەورەبووبی و مەبالخی کرئکا و مەسرەفی گەرما و
مەسرەفەکانی ئترن
توانییەکانی تایبەتی گونجاو
بدەستهئنانی/کرینی کەلوپەلی ناومال بۆ یەکەمجارخەالندنی ناومال ل و هەروها امەری ناومال و
بابەتی شتن
کەلوپەلی یەکەمین قەبولدکرئت هەکە ئوە خودان کەلوپەلی بەشکردوو نەبن یان ک؛ماسیتان هەبە لە
کاتی کەتنەوەیی شوەتانی نوئ
داخوازنامە لگەل لیستی شیتەکانی پئوستیتان هەیە١
جییاواز ل ناوبەری فەرمانگەهانەکانی هەرئمیدا٢
ەزمونی هەبوونی پئوستی ب کەلوپەلەکان  ،بالکئشان سەر خۆبخۆیارمەتیکردن یان بالکئشانی سەر ٣
رەخراوەکانی کۆمەلگەهی
پارەدانی پئکەویی ماقول٤
پئوستییەکانی زیادەکانی گونجا ددرئت بۆ کەسانی خوارەوە  /قسمئک تەنیا ب داخوازنامە
دایکی دوجان
کەسی خودان مندال و بئهەوژین
کئمەندامانی مافداری یارمەتیگرتنن ل کاتی بەشداربوونی ژییانی کاردا
مەرجەکان جئبجئبکرئت ،مەسرەفی زیاد بۆ ژییاکردنەوە
کەسەکانی تایبەتمەندییان هەبیتن
کەسەکانی ب پئوستبئنی ڤزەی  /کاهرەبا هەن
تونایەکانی دیکە
جئگە ل ەم یارمەتییانە یمکانی وەرگرتنی زیاد ل یارمەتی بۆ تامینی تەندروستی و یاریدەدانی
نەخۆشان بدرئتن
٦

کاتی کئشە یان پرستان بەبۆنەی کاروباری توانییەکان سەرلئدانی کارمەندی بەرپرس ل جۆبسەنتەری
خۆتان بدن

شوئن ل شمالکالدن

شوئن ل ماینینگن

قایمقامیی شمالکالدن-ماینینگن

قایمقامیی شمالکالدن-ماینینگن

Landratsamt Schmalkalden- Meinigen
Kommunales Jobcenter
Sandgasse 2
98574 Schmalkalden
Telefon: 03863 – 6820
Email: sst_jobcenter@lra-sm.de

Landratsamt Schmalkalden- Meinigen
Kommunales Jobcenter
Obertshäuser Platz 1
98617 Meiningen
Telefon : 03693 – 485 444
Email: sst_jobcenter@lra-sm.de

تکایە  ،کاتی قسەکردنەوەیی پئش بەبۆنەی تامینکردنەوەیی ژییان لگەل کارمەندی فەرمانگەهەکا
بۆ خۆ موعدەک بگرن و زەاللکردنی کاروبارتان ل کاتەک زو چارەسەربکرئت

٧

٣بەشی
زانیارییەکانی بەبۆنەی یەکخستنەوەیی ناو کار
ناوەرۆکی قسەکردنەوە
قسەکردن لسەر دۆخی ژیانتانی سەردەمی ونەزەرتان بۆ پیشە
پئشکئشکردنی بروانامەکان و ژییاننامە پئوستن
زەاللکردنی یمکانی ناساندنەوەی پیشەتان ل قسەکردنەوە دبئت
بواری بابەتەکان  /مەوزوعەکان وەک قوتابخانە  ،پیشە  ،پسپۆریی پیشەیی  ،دۆخی خئزانی ،
تەندروستی  ،زامنناسی ل پرۆفالەک تۆماردکرئت
ارمانج ەوەیە  ،شانستان ل بازاری کاردا لسەر بنگەهی توانیتان و یمکانتان دیاربکن
بۆتان تەکلیفی پەروەرتان ل پیشە پئشکئشدکرئت بۆ دیارکردنی توانیتانی پیشەیی  ،ەم کاتی پئوستی
هبیت  ،ناردنی کئرسی یەخستن یان زمانیش ناوخۆدگرئت
ئمە پ؛کەوە گرئبەستەک بۆ یەکخستن  /ەنتەگرەکردن  /دروستدکەین لناوبەریتان و جۆبسەنتەری
بۆتان پەیوەندیدارە
ناوەرۆکی گرئبەستی یەکخستنەوەی گرینگ ەم
مافی وەرگرتنی توانیان تەنیا ەو کاتی مافهەبوون بۆ وەررتنی یارمەتی ل چارچۆوەیی سگب ٢هەبە
جئبجئکردنی لەکاتیخۆبۆ هەموموعدەی جۆبسەنتەری هەرئمی یجبارییە
هەمو چاالکیی ل گرئبەستەکا دیراون بۆ ک؛مکردنی موهتاجبئنەوەیی یارمەتییە یان بۆ ناوبردنی
موهتاجبوونە  ،ئوە مەجبئرن هەرکات بچاالکی بەشداریبن

٨

تەدبیر و وەزیفەکانی پئکهاتویی لە گرئبەستی یەکخستنەیە دەتوانن بگۆرن  ،هەکە
گۆرین لە دۆخی سەردەمتان پئکبئت
یان
یەکخستنەوەتان ل بازارەکانی کاردا تەنیا بەگۆرینی ەم پئکەوتویانە جئبجئببیت و زوتربیت
بۆتەرککردنی جئیی نشتەجیبون  /رۆشتنی دەروەیی جئیی یقامە پئوستی ب شەخسی یان ب
داخوازنامە سەرلئدان هەیە  ،هەروەها بە پئککەوتنی موعدەکی کاتی گەررانەوە
یارمەتی دبردرئت  ،هەکە ئوە بئدەستور جئیی یقامەتان جئبهئلن ونەنەزیکبن بکات و جئیی کار یان
بەردەست نەبن بۆ بازاری کارو یەکخستنەوەیی بازاری کار
هەکە ئوە ناخۆشبن و ناتونبن کاربکن  ،ەمە و درئژاهییی نەخۆشیتان لە فەرمانگەهی بۆتان
پەیوەندیداردییار بکن /ل رۆژی یەکەمی ناخۆشی ، /دەرەنگتر رۆژی سئهەم راپۆرتەکە پئشکئشی
جۆبسەنتەری خۆ بکن
هەکە ئوە بەشداری ل کورسی یەکخستنەوە بکن  ،لگەلتان ەم پئکهاتەیی ل گرئبەستی یەکخستنەوە
دکرتت
وازیفەیی راوئژکاری بەرپرس
تاوئژکاری بەرپرییار پعشگریتان ل هەر کاروباری و پرسەکادا دکات بەبۆنەی بەشدارکردانتان ل
کئرسی یەکخستنەوە و زمان
وازیفەکانی مافداری کاربدەست بۆ وەرگرتنی یارمەتی
بەشدارکردنەوە یی رئکوپئک  ،دەستوری و چاالک ل کئرسی یەکخستن  /بەشداریکردنی لەکاتیخۆی
لدەستپئکی دەرسدا
لەکاتی ناخۆشیپئشدەسپئکردنەوەی کورسەکا بئکازاتونبوون سەردانی فەرمانگەهی پئشکئشکەری
کورس بکن و راپۆرتی نااخۆشی لە رۆژی یەکەم دەرەنگتر رۆژی سئیەم بدن بۆ پئشکئشکەری
کئرسەکە

٩

پاش تەواوبوونی کئرسی یەکخستن و زمان بەلەگەیی سەلماندن لەسەر بەشدارکردنتان لە کورسەکا و
بروانامەکەتان پئشکئشبکن بۆ جۆبسەنتەر
کئسە و پرسی سەبارەت بەکار یان بەشدارکردنتان لە کئرسەکی یەخستن  /زماندا سەردانی کارمەندی
پەیوەندیداری جۆبسەنتەر بکن

قایمقامیی شمالکالدن-ماینینگن
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تکایە  ،بایەخپئدن  ،بۆ قسەکردنی لەسەر باتەکانی یەکخستی لە کار پئشتر موعدەک لەگەل
کارمەندی پەیوەندیدار رئکوپئک بکن و داخوزی خۆ نیشان بکن  ،کی لەدەمەک کورت داخوازتان
زەاللبکرئت

١٠

