معلومات لطالبي معونات وفق الجزء الثاني من قانون الشؤون االجتماعية ( )SGB II
 األشخاص المنتقلون حديثًا -ما هي الوثائق التي تحتاج إليها خالل المقابلة/تقديم الطلب في مركز التوظيف المحلي؟
➢ اإلفادة الخاصة بك التي تحتوي االعتراف بوضع إقامتك من المكتب االتحادى للهجرة والالجئين ()BAMF
ا
شامال تخصيص مكان السكن
➢ شهادة اإلقامة المؤقتة أو تصريح اإلقامة الخاص بك

متى يمكن المطالبة بالحصول على مساعدات وفق الجزء الثاني من قانون الشؤون االجتماعية( )SGB II؟
➢
➢
➢
➢

يمكن أن ينشأ الحق في هذا من خالل االعتراف بصفة اللجوء ،بشرط توافر الشروط األخرى المنصوص عليها
وفق المادة  7من الجزء الثاني من قانون الشؤون االجتماعية( .)SGB II
ويمكنك إثبات أحقيتك في المطالبة بهذا من خالل تقديم شهادة اإلقامة المؤقتة باالتصال ومعها إفادة باالعتراف
بصفة اللجوء لديك أو عن طريق تصريح اإلقامة الخاص بك.
وفي حال انتفاء صفة اللجوء ال يحق بعدها المطالبة بمساعدات وفق الجزء الثاني من قانون الشؤون االجتماعية(
.)SGB II
وبانتفاء المساعدات المكفولة وفق الجزء الثاني من قانون الشؤون االجتماعية(  )SGB IIال تُصبح خاضعاا
للتأمين الصحي أيضاا.

معلومات خاصة بوكالة التوظيف
➢ يصدر أمر االلتزام بدورة االندماج ومناقشة الجهات الممكنة لتقديم دورة االندماج في الدائرة ،ما لم تكن قد حصلت
بالفعل على التزام بالدورة من جهو أخرى تقدم الخدمة.
➢ وفقط بعد االنتهاء بنجاح من دورة االندماج يمكن الحديث عن االندماج المهني التالي.
➢ يتم تحديد خدمات الدعم أو التوسط التي نقدمها لك على حسب ظروفك الحاليةومستوى اللغة الذي حققته.
➢ فإذا حصلت على عروض عمل من مركز التوظيف المحلي فإنك تصب ُح ُملز اما بالتقدم خالل  3أيام لهذه العروض
الوظيفية بالشكل الذي يحدده رب العمل.

بعد ذلك تُبل ُغ مركز التوظيف المحلي بشكل كتابي بالوقت الذي تقدمت فيه للعمل لدى الشركة وتبلغنا أيضاا
بنتيجة تقدمك لهذه الوظيفة طالما كانت النتيجة معروفة لك خالل تلك الفترة .ولتقديم هذا الرد يُرفق مع
العرض الوظيفي نموذ ٌج معين تستخدمه أنت عند الرد وتقوم بتعبئة البيانات فيه ثم التوقيع عليه وإرساله إلى
مركز التوظيف المحلي.
➢ إن كنت تبحث بشكل فاعل عن محل عمل فيمكنك التقدم بطلب للحصول على مساعدة في تكاليف التقدم للوظيفة
وتكاليف السفر لحضور مقابالت التوظيف .ويقرر الموظف المختص بك مدى ضرورة هذه المساعدات وحجمها.
➢ إن تسلمت علم يخضع للتأمين االجتماعي فيمكنك التقدم بطلب للحصول على مساعدات دعم ،مثل الحصول على تكاليف
السفر الالزمة بين محل السكن والعمل أو مالبس العمل أو معونة بدء العمل .ويقرر الموظف المختص بك مدى ضرورة
هذه المساعدات وحجمها.
➢ من المهم أنه يجب عليك تقديم جميع الطلبات للحصول على الدعم قبل البدء بمزاولة العمل .إن تقدمت بطلبات
الحصول على الدعم بعد البدء بمزاولة فيمكن أن يؤدي هذا وجوب رفض تقديم المساعدات بسبب التأخر في تقديم
الطلب.

