
 

 

 الپەررەیی اگاهداری
 بۆ گواستنەوەیی پالنکراو چی پئوستە؟

 

٢٢بەپیی بەندی  فقرە   ٤ یاساییکۆمەلگەهی  پەرتوکی   ٢ ، سگب   ٢ ، پئوستە ، پئش اعقدی خانویی نوئ کەسی مافدار متمانەیی  
 دەزگایی پەیوەندیداری هەرئمەکە بۆ کرئکردنی خانویی نوە وەربگریت

 

ەزایی شمالکالدن/ماینینگن فەرمانگەهی بەرپرسی هەرئمی ەم دەزگاکاننبۆ گواستنەوەیی خانو ل ناو ق   
Landratsamt Schmalkalden-Meiningen , Kommunales Jobcenter, Obertshäuser Platz 1 98617 Meiningen 

 یان ئتر
Sandgasse 2 98574 

ەیەانەیی ژۆبسەنتەری هەرئمیمان ههەکە ئوە لە دەرەوەیی قەزا گواستنەوەیی قەزاکامان بکن ، پئوستیتان ب متم  
 

مەسرەفی پەیداکردنی خانویی نوئ و مەسرەفی گواستنەوە توانن ل جئگایی پئشگواستنەوە داخوابکرئت ، مەسرەفەکانی تامینی 
 کرئکردنەوە و پارەتان بۆ کرئکردن پئوستە ل دەزگایی پئش هاتنتان بکرئت

 

ل  دەزگایی قایمقام /الندراتسامت / یجبارییەە خسیقسەکردنتانی شەبۆ کارکردنی سسەر داخوازنامەتان   
 

 ەم بەلگەیانە پئوستە ل کاتی قسەقردنەوە پئشکشبکرئت
 داخوازنامەیی گواستنەوە ببەلگەکردنەوەیی دورودرئژی سەبەبی گواستنەوە

٢کئمتر  تەکلیفی شقەکانی نوئ ب زانیارییەکانی گەورەبونی شقە کرئ مەسرەفیتر و مەسرەفی گەرما   
 

ە تەمەنی ە ئوهەک ٢٥ ا ئستا الزمنتو تا ئستا ل مالی دئوباوتان دژین ، زانیارییتر لەسەر شقایی  سال تەواو نەکردبن   
 مەزناهیی شقە
 ژامری خئرفە

  ژامری شەخسەکان
بەشتان ل مەسرەفەکان   
 

 جئگەلەوە گواستنەوە تەنیا پئوستدبیت ، هەکە
او هەبنـ سەبەبی کۆمەگای گرینگ بۆ دەرچون ل مالی دایکوب  

 ـ بۆ یەخستن ل بازاری کاردا گواستن پئوست بیت
 ـ ب پیشانکردنی گرئبەستی کارەک ل فەرمانگەهی کار ، اربایتساگەنتور ، یان سەبەبی گرینگی تر هەبیت

بەدورودرئژددرئتبەرچاو هەبوونی سەبەبیکی ەوەندە لەالیتان  
 

 تکایە ، بالپئدان بکان ەمبعنکەکانی یاسایی
ەفەکانی خانوپەیداکردن و گواستنەوە متمانەیی / سەلماندی پئشین هەیە . ەما تەنیا ب مەرجی متمانەی بۆ داینی مەسر 
٢٢قەیمقامەتی بۆ گواستنەوە بدرئتیبیت و لەدەمەک ماقول خانویەکیتر ناتوانیبیت ببینرئت ـ بەندی  فەقرە   ٦ سگب   ٢ ـ   

ی گواستنەوە هەدرەوەندە پئوستە ـ بەندی ـ دانی تامینی خانو وەک قەرز لەالیان دەزگایی هەرئم متمانە ٢٢ فەقرە  ،  ٢ سگب   ٢ ـ   
  ٢٢هەکە مەسرەفەکان پاش گواستنەوەی بئسەلماندن زیادببن ، تەنیا مەبالخی تا ەو کات بۆ کرئکە و گەرما بۆددرئت ـ بەندی 

١فەقرە  سگب   ٢ ـ   
ۆ کەسی تەمەنی ب ٢٥ سالی تۆپەرنەکردبن رئبازی تایبەت هەن ـ بەندی   ٢٢ ەقرە ، ف  ٥ سگب  ٢ ـ   

هەکە گواستنەوە پئکوەرە ـ با سەلماندن یان بئسەلماندن ـ پئوستە قایمقامتی لەسەر زادبونی کرئکا بکاتئونبوونی 
ەنو گۆرانکارییەکان نیشان بدناگاهداربکرئت .   

 

   پرستانی تر هەیە؟
 سەرلئدانی کارمەندەکانی پەیوەندیداری جۆبسەنتەری  خۆ بکن

 
ەکانی پەیوەندیداری جۆبسەنتەر خۆ بکنسەرلئدانی کارمەند  


