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راهنمای پر کردن
راهنمای پُر کردن آژانس کار فدرال برای فرم های درخواست پول بیکاری 2
راهنمای پُرکردن بخشی از درخواست خدمات پرداختی برای تأمین هزینۀ زندگی طبق جلد دوم کتاب قانون اجتماعی ( )SGB IIمی
باشد .می توانید در برگۀ راهنمای مربوط به کتاب قانون اجتماعی ( )SGB IIجلد  ،2اطالعات بیشتری بیابید.
راهنمای پر کردن و کمک های الکترونیکی برای پُر کردن را می توانید در آدرس اینترنتی  www.arbeitsagentur.deبه زبان
های عربی ،بلغاری ،انگلیسی ،فرانسوی ،یونانی ،ایتالیایی ،کورواتی ،فارسی ،لهستانی ،پرتقالی ،رومانیایی ،روسی ،صربی ،اسپانیایی
و ترکی مشاهده کنید.
لطفا توجه داشته باشید که راهنماهای پر کردن به زبان های خارجی از نظر قانونی الزامی نیستند.

ﻧﮑﺎت ﻣﮭم

Wichtige Hinweise

درخواست شما قاعدتا به آغاز ماه برمی گردد (پاراگراف  2بند  2ماده  37از کتاب قانون اجتماعی  .)2از این رو اطالعات شما
باید – به ویژه برای جاری شدن درآمد – در بر گیرندۀ تمام ماه درخواست باشد.
ﺧواھﺷﻣﻧدﯾم اﺳﺎﺳﺎ ً ھﯾﭻ ﻣدرﮐﯽ را ﺑﮫ ﺻورت اﺻل ﺗﺣوﯾل ﻧدھﯾد ،ﻓﻘط ﮐﭘﯽ ﻣدارک را اراﯾﮫ دھﯾد.
درﺧواﺳت ﻣزاﯾﺎ ﺑر اﺳﺎس  SGB IIﺷﺎﻣل ﯾﮏ ﻓرم درﺧواﺳت اﺻﻠﯽ و ﭘﯾوﺳت ھﺎی ﻣرﺗﺑط ﮔوﻧﺎﮔون ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد اﺿﺎﻓﮫ ﺑر آن
ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ وﺿﻌﯾت زﻧدﮔﯽ تان ﭘُر ﺷوﻧد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺧود را در ھر ﺑرﮔﮫ پیوست از ﻧو درج ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺗوان آن ھﺎ را
دﻗﯾﻘﺎ ً دﺳﺗﮫ بندی ﮐرد.

حریم خصوصی

Datenschutz

مرکز اشتغال به منظور تعیین مشمول شدن شما برای دریافت مزایای اساسی و امکان پرداخت این مزایا به شما ،به اطالعات شما
نیاز دارد.
حفاظت از اطالعات شخصی بسیار مهم است ،بنابراین پردازش اطالعات شخصی مطابق با مقررات قانونی ،به ویژه مطابق با مقررات
آئین نامه پایه حفظ حریم خصوصی اتحادیه اروپا ( )GDPRو کتاب قانون اجتماعی انجام می شود.
اطالعات بیشتر در مورد قوانین حفظ حریم خصوصی را می توانید از مرکز اشتغال مسئول خود و همچنین در اینترنت در نشانی
 www.arbeitsagentur.de/datenerhebungبیابید.
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Rentenversicherungsnummer
ﺷﻣﺎره ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ

2

Telefonnummer/
E-Mail-Adresse
ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن \ آدرس اﯾﻣﯾل

3

BIC/IBAN

شما به عنوان دریافت کننده پول بیکاری  2در بیمه بازنشستگی قانونی مشمول بیمه اجباری نیستید .به همین دلیل ،حق بیمۀ بازنشستگی پرداخت
نمی شود .ولی زمان دریافت پول بیکاری  2به بیمۀ بازنشستگی اعالم می شود .آن ها بررسی می کنند که آیا در این جا باید تسویه حساب صورت
گیرد یا خیر .لطفا برای این گزارش ،شماره بیمۀ بازنشستگی خود را قید نمایید .این شماره را می توانید روی کارت بیمۀ اجتماعی مشاهده کنید.
دادن شماره تلفن و آدرس ایمیل داوطلبانه می باشد .با ارائه این اطالعات ،پاسخ به سواالت به صورت تلفنی یا ایمیلی امکان پذیر می
شود و درخواست شما نیز سریع تر پردازش می شود .دادن شماره تلفن و ایمیل ،به معنی توافق شما برای استفاده درون اداری از
آنها ها محسوب می شود.
ﺑﯾﮏ ( )BICو اﯾﺑﺎن ( )IBANﻗﺎﻋدﺗﺎ ً روی صورت حساب ھﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﻣﺎ ﻗﯾد ﺷده اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن در ﺑﺎﻧﮑداری آﻧﻼﯾن اﯾن داده ھﺎ ﺗﺣت
ﻋﻧوان «( »Meine Datenاطﻼﻋﺎت ﻣن) ﯾﺎ «( »Kontodetailsجزئیات ﺣﺳﺎب) ﻗﺎﺑل ﻣﺷﺎھده ھﺳﺗﻧد ،اﻟﺑﺗبستگیﮫ ﺑﮫ اﯾن دارد ﮐﮫ
ﺑﯾﮏ و اﯾﺑﺎن ( )BIC & IBANﻧزد ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﺻﻧدوق ﭘس اﻧداز شما چگونه نامگذاری شده باشد .اﻓزون ﺑر اﯾن ،اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺑر روی
ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ اکثر ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ و صندوق های ﭘس اﻧداز درج شده اند.
مشخصات بیک فقط در صورتی الزم است که حساب بانکی ارائه شده به وسیله شما در خارج از منطقه اقتصادی اروپا قرار گرفته
و با دستورات معافیت سازگار باشد.
اﮔر ھﻣزﻣﺎن ﭘول ﺑﯾﮑﺎری و ﭘول ﺑﯾﮑﺎری  2درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،از ﻟﺣﺎظ ﻓﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﺗوان اﯾن ﭘرداﺧﺗﯽ ھﺎ را ﺑﮫ دو ﺷﻣﺎره ﺣﺳﺎب ﺟداﮔﺎﻧﮫ
وارﯾز کرد.
ﻟطﻔﺎ ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺗﺟﻣﯾﻌﯽ کارت اﻋﺗﺑﺎری ﺑﺎ ﻣﺷﺧص ﮐردن ﺷﻣﺎره ﮐﺎرت اﻋﺗﺑﺎری ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده از ﻟﺣﺎظ ﻓﻧﯽ
اﻣﮑﺎن پذیر ﻧﯾﺳت و ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﺳﺗرداد ﻣﺑﻠﻎ ﭘرداﺧﺗﯽ ﺷود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﮐﯾدا ً ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود از ﯾﮏ ﺣﺳﺎب ﭼﮏ برای ﭘرداﺧت
ﻣزاﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

?Was ist, wenn ich kein Konto habe
ﭼﮫ ﻣﯽ ﺷود اﮔر ﺷﻣﺎره ﺣﺳﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم؟

طﺑﻖ ﻗﺎﻧون ﺣﺳﺎب ھﺎی ﭘرداﺧﺗﯽ ،ھر ﻣﺻرف ﮐﻧﻧده ای ﮐﮫ ﺑﮫ طور منظم در اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺣﻖ دارد ﯾﮏ ﺑﮫ اﺻطﻼح
ﺣﺳﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘﺎﯾﮫ داﺷﺗﮫ باشد .ﻟطﻔﺎ در اﯾن ﻣورد از ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﺻﻧدوق ﭘس اﻧداز ﺧود ﮐﺳب اطﻼع ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن می توانید مزایا
را از طرﯾﻖ «دﺳﺗور پرداخت برای تسویه (( »)Zahlungsanweisung zur Verrechnungﭼﮏ ﭘﺳﺗﯽ) درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد .ﯾﻌﻧﯽ
ﺷﻣﺎ می توانید ﺧدﻣﺎت ﭘرداﺧﺗﯽ ﺧود را ﻧزد ھر مرکز ﭘرداﺧت ﭘﺳت آﻟﻣﺎن ﯾﺎ ﭘﺳت ﺑﺎﻧﮏ آﻟﻣﺎن ﺗﺣوﯾل ﺑﮕﯾرﯾد .اﻟﺑﺗﮫ ﺑرای اﯾن ﮐﺎر،
ﺷﻣﺎ ﺣﻖ اﻟزﺣﻣﮫ ای ﺑﮫ ارزش  2.85ﯾورو باید ﺑﭘردازﯾد ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً از مزایای ﺷﻣﺎ ﮐﺳر ﻣﯽ ﺷود .اﻓزون ﺑر اﯾن ،ھر ﺟﺎ ﮐﮫ
ﺷﻣﺎ ﭘول ﻧﻘدﺗﺎن را ﺗﺣوﯾل ﻣﯽ ﮔﯾرﯾد ﯾﮏ ﺣﻖ اﻟزﺣﻣﮫ اﺿﺎﻓﯽ ﻧﯾز ﮔرﻓﺗﮫ می شود ﮐﮫ ﻣﯾزان آن ﺑﮫ ﻣﻘدار ﭘول درﯾﺎﻓﺗﯽ ﺷﻣﺎ واﺑﺳﺗﮫ اﺳت.
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Spätaussiedler/in
ﻣﮭﺎﺟرﯾن ﻣﺗﺄﺧر آﻟﻣﺎﻧﯽ ﺗﺑﺎر

ﺑﻌد از درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﯾﮫ ﭘذﯾرش ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺧش  26قانون ﻣﺟﺎزات ﻓدرال ( ،)Bundesvertriebenengesetzﺷﻣﺎ و خانواده ﺗﺎن
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد بر اساس ﻗﺎﻧون ﺑرای ﻣزاﯾﺎ درخواست ﺑدھﯾد .این امر همچنین زمانی که شما تابعیت آلمانی دارید صدق می کند.
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Berechtigte nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz
افراد واجد شرایط بر اساس قانون
مزایای پناهجویان

اﮔر ﺷﻣﺎ ً
ﻗﺑﻼ از ﺗﺎﺑﻌﯾت آﻟﻣﺎن ﺑرﺧوردار ﺷده ﺑﺎﺷﯾد ،ویژگی ﻣﮭﺎﺟران ﻣﺗﺄﺧر آﻟﻣﺎﻧﯽ ﺗﺑﺎر دﯾﮕر ﻓﺎﻗد اھﻣﯾت اﺳت.
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ طﺑﻖ ﻗﺎﻧون ﺧدﻣﺎت ﭘرداﺧﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ،ﻣﺣﻖ ﺗﺷﺧﯾص داده ﻣﯽﺷوﻧد ،از درﯾﺎﻓت ﺧدﻣت ﭘرداﺧﺗﯽ طﺑﻖ ﮐﺗﺎب ﻗﺎﻧون
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ( )SGB IIﺟﻠد  2محروم می شوند.
اگر وضعیت قانونی اقامت فعلی خود را با استفاده از مجوز اقامت ،مجوز اقامت موقت یا حالت تحمل ثابت کنید ،می توان آن ها را در
پرونده های مرکز اشغال ذخیره\نگهداری نمود .در صورتی که شما گواهی اداره فدرال مربوط به مهاجرت و پناهجویان را به عنوان
مدرک استفاده کنید ،باید آنها را تنها نشان دهید و از آن ها هیچ کپی در پرونده وارد نخواهد شد.

-Persisch.04.2019ندرﮐ رﭘ یﺎﻣﻧھارJobcenter-
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„Tätigkeit von mindestens
drei Stunden“/Erwerbsfähigkeit
« اشتغال به کار برای حداقل سه ساعت
»\توانایی انجام کار

ﮐﺳﯽ دارای ﺗواﻧﺎی اﻧﺟﺎم ﮐﺎر اﺳت ﮐﮫ:
•ﺗﺣت ﺷراﯾط ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎر ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺑﺗواﻧد ﺣداﻗل ﺳﮫ ﺳﺎﻋت در روز ﮐﺎر ﮐﻧد
•و ﺑﮫ دﻟﯾل ﺑﯾﻣﺎری ﯾﺎ ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﺑرای ﺣداﻗل ﺷش ﻣﺎه از ﮐﺎر اﻓﺗﺎده ﻧﺑﺎﺷد.
حق دریافت خدمات پرداختی طبق کتاب قانون اجتماعی )SGB II( 2فقط زمانی وجود دارد که حداقل یک فرد در خانوار نیازمند
قادر به کار باشد.
از شما به عنوان نمایندۀ خانوار نیازمند درخواست می شود که طبق شناختی که دارید دربارۀ توانایی کاری اعضای خانوار اطالعات
بدهید .اطالعات مشخص دربارۀ بیماری ها یا معلولیت ها الزم نمی باشد.

Was gilt bei Kindeserziehung, Pflege
?Angehöriger oder Schulbesuch
چه مواردی در مورد پرورش فرزندان ،مراقبت
از بستگان یا حضور در مدرسه اعمال می شود؟

همچنین اشخاصی دارای توانایی کار قلمداد می شوند که به طور موقت نمی توان از آنها انتظار اشتغال به کار داشت ،برای نمونه به
دلیل تربیت کودکان زیر سه سال ،سرپرستی از اعضای خانواده که نیازمند مراقبت هستند یا به دلیل تحصیل.

Schule/Studium/
Ausbildung
مدرسه\تحصیل\آموزش

اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ آﻣوزش ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯽ روﯾد ﯾﺎ در داﻧﺷﮕﺎه ﺗﺣﺻﯾل ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﯾﮏ دورۀ آموزﺷﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﯾد ،ﺗﺣت ﺷراﯾط ﻣﻌﯾﻧﯽ ﺣﻖ
درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت ﭘرداﺧﺗﯽ طﺑﻖ ﻗﺎﻧون حمایت از آﻣوزش ﻓدرال ( ،)BAföGﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﺑرای آﻣوزش ﺷﻐﻠﯽ ( ،)BABطﺑﻖ بندهای
 57، 51و  58ﺟﻠد  3ﻗﺎﻧون اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ( )SGB IIIﯾﺎ ﭘول آﻣوزش ( )ABGطﺑﻖ بند  122ﮐﺗﺎب ﻗﺎﻧون اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ( )SGB IIIﺟﻠد 3
را دارﯾد.
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ﺷﻣﺎ ﻣوظف ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ در ﺻورت داﺷﺗن ﺣﻖ درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﻣﺎﻧﻧد  ،BAföG/BAB/ABGاز ﭘﯾش ﺑرای درﯾﺎﻓت
ً
اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻣرﮐز ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ از
آﻧﮭﺎ در ﺧواﺳت ﺑدھﯾد .در اﯾن ﻣورد ،اﮔر ھﻧوز ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﯽ ﻧداده ﺑﺎﺷﯾد و آﻣوزش ﺷﻣﺎ ﻗﺎﺑل ﺣﻣﺎﯾت ﺑﺎﺷد،
ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺧواھد ﮐﮫ ﺑرای  BAföG/BAB/ABGدرﺧواﺳت ﺑدھﯾد.
ﻣﻌﻣوﻻ ﮐﺎرآﻣوزان در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ دوره آموزشی ﺷﺎن ﺗوﺳ ط  BAföGﺗﺄﻣﯾن ﻣﺎﻟﯽ ﺷود ،از ﺣﻖ درﯾﺎﻓت ﭘول ﺑﯾﮑﺎری Arbeitslo�( 2
 )sengeld IIﻣﺣروم ﻣﯽﺷوﻧد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾد ﺑﺎ اراﯾﮫ ﻣدارک ﺷراﯾط اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ﺧود را اﺛﺑﺎت ﮐﻧﯾد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد طﺑﻖ پا راگراف2
ﺑﻧد  3ﻣﺎده  27ﮐﺗﺎب ﻗﺎﻧون اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ( )SGB IIﺟﻠد  2ﺗﻘﺎﺿﺎی ﯾﮏ یارانه ﮐﻧﯾد.
ﻗﺎﻧون ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﺑرای آﻣوزش ﺣرﻓﮫای ( )BABﯾﺎ ﻗﺎﻧون
ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ،اﻓراد در ﺣﺎل ﺗﺣﺻﯾل ﮐﮫ آﻣوزش آﻧﮭﺎ در ﭼﺎرﭼوب
ِ
ﭘول آﻣوزش ( )ABGﻗﺎﺑل ﺣﻣﺎﯾت اﺳت ،اﮔر در ﯾﮏ ﺧواﺑﮕﺎه داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﯾﺎ ﺧواﺑﮕﺎه ﺷﺑﺎﻧﮫروزی ﯾﺎ ﻧزد آﻣوزش دھﻧده ﺧود زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد
و ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺧورد و ﺧوراک ﺧود را درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾﻧد ،از ﺣﻖ درﯾﺎﻓت ﭘول ﺑﯾﮑﺎری  2ﻣﺣروم می شوند .ھﻣﯾن ﻣورد ﻧﯾز ﺑرای اﻓراد ﻣﻌﻠوﻟﯽ
ﮐﮫ ﻣﺷﻐول آﻣوزش ﯾﺎ ﺗداﺑﯾر آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺷﻐﻠﯽ ھﺳﺗﻧد و ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺣل اﻗﺎﻣت و ﺧورد و ﺧوراک ﺷﺎن از ﻣﻧﺎﺑﻊ دﯾﮕر ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽﺷوﻧد
ﺻدق ﻣﯽ ﮐﻧد.
در ﺻورت داﺷﺗن ﺷراﯾط ﻻزم ،اﯾن اﻓراد در ﺣﺎل آﻣوزش ھﻧوز ھم ﺣﻖ ﺑرﺧورداری از خدمات ﭘرداﺧﺗﯽ ﺑرای ﭘوﺷش دادن ﯾﮏ ﺑﺧش
از ﻧﯾﺎزھﺎی اﺿﺎﻓﯽ را دارﻧد ،و ﯾﺎ در ﻣوارد ﻣﻌﯾﻧﯽ ﺣﻖ ﺑرﺧورداری از ﺧدﻣﺎت ﭘرداﺧﺗﯽ ﺑﮫ ﺻورت وام ھﺎی [ﺑدون ﺑﮭره] دارﻧد.
ﺷﻣﺎ ﻣوظف ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ اراﯾﮫ ﻣدرک ﻧﺷﺎن ﺑدھﯾد ﮐﮫ در زﻣﺎن دورۀ آﻣوزش ﺷﻐﻠﯽ ﺧود در ﯾﮏ ﺧواﺑﮕﺎه ﺷﺑﺎﻧﮫ روزی ،ﺧواﺑﮕﺎه
داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﯾﺎ ﻧزد ﻣرﺑﯽ ﺧود زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾد (ﺑرای نمونه از طرﯾﻖ اراﯾﮫ ﮔواھﯽ ﻣرﺑﯽ) .اراﯾﮥ ﻗرارداد ﺧواﺑﮕﺎه ﯾﺎ ﻣدرﺳﮥ ﺷﺑﺎﻧﮫ روزی
ﺿروری ﻧﯾﺳت .در ﮐﭘﯽ اراﯾﮫ ﺷده ﻧﺎم ﻣراﮐزی ﮐﮫ ﺑرای اﯾن ﻣورد ﺑﯽ اھﻣﯾت ھﺳﺗﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺳﯾﺎه ﺷوﻧد.
Wann ist die Schul- bzw.
?Berufsausbildung beendet
آموزش تحصیلی یا حرفه ای چه زمانی تمام می
شود؟

ﺑرای ﭘﺎﯾﺎن آﻣوزش ﻣدرﺳﮫ ای ﯾﺎ آﻣوزش ﺷﻐﻠﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﮔواھﯽ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده اﺳت.
اﮔر ﺷﻣﺎ ھﻧوز در ﯾﮏ آﻣوزش ﻣدرﺳﮫ ای ﯾﺎ آﻣوزش ﺷﻐﻠﯽ ھﺳﺗﯾد ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻘرﯾﺑﯽ آن را اﻋﻼم ﻧﻣﺎﯾﯾد.
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Stationäre Einrichtung
موسسه ثابت

دادن اطﻼﻋﺎت ﻧوع ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت (ﺣﺗﯽ اﮔر ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت از ﻧوع ﺗﺄدﯾﺑﯽ اﺳت) ﺿروری ﻣﯽﺑﺎﺷد .در ﺻورت ﺑﺳﺗری ﺑودن در
ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن (از ﺟﻣﻠﮫ ﺑﺧش ھﺎی ﻣراﻗﺑﺗﯽ ﯾﺎ اﺣﯾﺎ) ﻣدت زﻣﺎن ﻣورد اﻧﺗظﺎر ﺑﺳﺗری ﺑودن ﺑﺎﯾد ﻣﺷﺧص ﺷود
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Bedarfsgemeinschaft
خانوار نیازمند

ﯾﮏ ﺧﺎﻧوار ﻧﯾﺎزﻣﻧد از ﯾﮏ ﺷﺧص ﻗﺎدر ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐﮫ ﺣﻖ درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت ﭘرداﺧﺗﯽ را دارد ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ ﺷود:
•زنی/شوهری که به طور دایم از همسرش جدا زندگی نمی کند،
•زنی/مردی که با همجنس خود زندگی می کند و به ثبت رسیده اند و از شریک زن/مرد زندگی اش به طور دایم جدا زندگی
نمی کند ،یا
•شخصی که با یک فرد قادر به کار و دارای حق دریافت مزایا در یک همزیستی مسئوالنه و متعهدانه («همزیستی شبیه
ازدواج») ﻣﺷﺗرﮐﺎ ً زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد.
ھﻣﭼﻧﯾن ﻓرزﻧداﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﮐﺎر ھﺳﺗﻧد و ﺟزء ﺧﺎﻧواده اﻧد و ازدواج ﻧﮑرده اﻧد و ﺳن آﻧﮭﺎ ھﻧوز  25ﺳﺎل ﺗﻣﺎم ﻧﺷده اﺳت ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣﺧﺎرج زﻧدﮔﯽ ﺷﺎن را از درآﻣد ﺷﺧﺻﯽ (ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ﭘول ﻓرزﻧد و ﭘرداﺧﺗﯽ ھﺎی ھزﯾﻧﮥ زﻧدﮔﯽ) ﯾﺎ داراﯾﯽﺷﺎن ﺗﺄﻣﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧد،
ﺟزء ﺧﺎﻧوار ﻧﯾﺎزﻣﻧد ھﺳﺗﻧد .کودکان قادر به کار تا سن  18سالگی به خانوار نیازمند تعلق دارند.
ﺑﮫ ﻋﮑس ،واﻟدﯾﻧﯽ ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از واﻟدﯾن ﻓرزﻧدی ﮐﮫ ازدواج ﻧﮑرده و ﻗﺎدر ﺑﮫ ﮐﺎر اﺳت و ﺣداﻗل  15ﺳﺎله است
وﻟﯽ ھﻧوز  25ﺳﺎﻟش ﻧﺷده ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ آن ﻓرزﻧد درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ھﺎی  SGB IIﺑدھد ،ﺑﮫ ﺧﺎﻧوار ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺗﻌﻠﻖ دارﻧد.

Verantwortungs- und
10
Einstehensgemeinschaft
همزیستی مسئوالنه و متعهدانه

اﮔر ﯾﮏ ھﻣزﯾﺳﺗﯽ ﻣﺳﺋوﻻﻧﮫ و ﻣﺗﻌﮭداﻧﮫ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،در ﭼﺎرﭼوب ﺑررﺳﯽ ﻧﯾﺎزﻣﻧدی اﯾن ﺧﺎﻧوار ،درآﻣد و داراﯾﯽ ﺷرﯾﮏ زﻧدﮔﯽ
ﻧﯾز در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
ﯾﮏ ھﻣزﯾﺳﺗﯽ ﻣﺳﺋوﻻﻧﮫ و ﻣﺗﻌﮭداﻧﮫ زﻣﺎﻧﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﺷرﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓرد ﻗﺎدر ﺑﮫ ﮐﺎر و دارای ﺣﻖ درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت ﭘرداﺧﺗﯽ
در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺷﺗرک طوری زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﺣﺗرام و درک ﺧواﺳﺗﮥ طرﻓﯾن ﻣﺑﻧﺎ ﻗرار ﮔﯾرد .اﯾن ھﻣزﯾﺳﺗﯽ ﻣﺳﺋوﻻﻧﮫ و ﻣﺗﻌﮭداﻧﮫ می
تواند ﺷﺎﻣل شرکای [زﻧدﮔﯽ] ھﻣﺟﻧس ﯾﺎ ﻧﺎھﻣﺟﻧس ﺑﺎﺷد.
ﻣﻧظور از ﻣﺷﺎرﮐت زﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧوع اﻧﺣﺻﺎرﯾت ﻣﺣرز وﺟود دارد ﮐﮫ ﺗﺻور ھر ﮔوﻧﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﺷﺗرک دﯾﮕر ﻣﺷﺎﺑﮫ در ﮐﻧﺎر
آن ﻏﯾرﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد.
اﻓزون ﺑر اﯾن ،ﺑﺎﯾد ﻣﯾﺎن ﻓرد ﻧﯾﺎزﻣﻧ ِد ﮐﻣﮏ و ﻗﺎدر ﺑﮫ کار و ﺷرﯾﮏ زﻧدﮔﯾش ،اﺳﺎﺳﺎ اﯾن اﻣﮑﺎن ﺣﻘوﻗﯽ وجود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ آن دو
ﺑﺗواﻧﻧد ازدواج ﮐﻧﻧد.
درک ﺧواﺳﺗﮥ طرﻓﯾن ،ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﭘذﯾری در ﻗﺑﺎل ﯾﮑدﯾﮕر و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﺗﻘﺎﺑل زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑل ﺗﺻور اﺳت ﮐﮫ ﺷرﮐﺎی زﻧدﮔﯽ:
•بیش از یک سال با هم زندگی کنند،
-Persisch.04.2019ندرﮐ رﭘ یﺎﻣﻧھارJobcenter-
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•به همراه فرزند مشترک با هم زندگی کنند،
•از فرزندان یا خویشان در خانه به طور مشترک مراقبت نمایند یا
•مجاز باشند نسبت به درآمد و دارایی یکدیگر دخل و تصرف داشته باشند.
عالوه بر ضوابط احتمالی ،موارد ظاهری دیگری نیز می توانند همزیستی مسئوالنه و متعهدانه را اثبات نمایند .این موارد می توانند
برای نمونه دادن قول ازدواج ،زندگی در خانه شخصی مشترک یا مراقبت واقعی از شریک زندگی در یک خانه مشترک باشد .در این
خصوص ممکن است که دادن اطالعات بیشتر الزم باشد.
Kann ich die Vermutung über das
Vorliegen einer Verantwortungs- und
?Einstehensgemeinschaft widerlegen
آیا می توانم فرض وجود همزیستی مسئوالنه و
متعهدانه را رد کنم؟
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Vertretung der
Bedarfsgemeinschaft
ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ ﺧﺎﻧوار ﻧﯾﺎزﻣﻧد

شما می توانید این احتمال را رد کنید .البته صرف ادعا برای برآورده نشدن این احتمال کافی نیست :به عکس ،ضروری
است که شما روشن و ثابت کنید که معیارهای ذکر شده غیرقابل تحقق هستند یا این احتمال از طریق شرایط و عوامل دیگر
ابطال می گردد.
خواهشمندیم به ویژه دربارۀ مدت زندگی مشترکتان اطالعات را ارائه دهید و مدارک مربوطه را تسلیم نمایید (برای نمونه ثبت نام نزد
اداره ثبت ،اجاره نامه یا بیمه نامه ها) .در صورت داشتن پرسش های مربوط به این موضوع به مرکز کاریابی مسئول مراجعه کنید.
ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ،ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺧﺎﻧوار ﻧﯾﺎزﻣﻧد اﺳت.
ﻓﻘط ﯾﮏ درﺧواﺳت ﺑرای ﺗﻣﺎم ﺧﺎﻧوار ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺿروری اﺳت .شما باید به عنوان نماینده ،هنگام پر کردن درخواست ،افراد نماینده شده
را در جریان بگذارید .بدین وسیله اطالعات الزامی و اطالعات مربوط به افراد نماینده شده را مطابقت دهید .اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧوار ﻧﯾﺎزﻣﻧد
ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻓﻘط در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد ﺑرای ﺧود ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ ،ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ،آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﺧودﺷﺎن پیوست های ( EKاظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ درآﻣد)
و ( VMﺷراﯾط ﻣﺎﻟﯽ) را ﭘُر و اﻣﺿﺎ ﮐﻧﻧد.

Was ist, wenn Mitglieder der
Bedarfsgemeinschaft die
?Vertretung nicht möchten
در صورتی که اعضای خانوار نیازمند نماینده را
نمی خواهند ،چه می شود؟

در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧوار ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺑﺎ داﺷﺗن ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣواﻓﻖ ﻧﺑﺎﺷﻧد ،ﺧودﺷﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد درﺧواﺳت ﺑدھﻧد .ھﻧﮕﺎم ﺗﮭﯾﮫ ﭼﻧﯾن
درﺧواﺳﺗﯽ ،اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧوار ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺣﻖ ﭼﻧﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ را ﻟﻐو ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺧود ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧود ھﺳﺗﻧد (ﺑر اﯾن اﺳﺎس ،ﺑﺧش 36
ﮐﺗﺎب ﯾﮏ ﻗﺎﻧون اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آﻟﻣﺎن اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود) .ﺑﺎ اﯾن وﺟود ،آﻧﮭﺎ در ھﻣﺎن ﺧﺎﻧوار ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺑﺎﻗﯽ می ﻣﺎﻧﻧد .وﻟﯽ اﯾن اﻣﮑﺎن ﻧﯾز وﺟود
دارد ﮐﮫ ﻓرد ﺑﺧواھد پرداخت ها ﻓﻘط ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧود او ﺻورت ﮔﯾرﻧد .در اﯾن ﻣورد ،اﺧﺗﯾﺎرات ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺑﮫ ﻗوت ﺧود ﺑﺎﻗﯽ می ﻣﺎﻧد.

Haushaltsgemeinschaft
خانوار

اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮥ ﺷﻣﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد وﻟﯽ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧوار ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﺑﮫ ﺧﺎﻧوار ﺗﻌﻠﻖ دارﻧد .ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ﻣوارد زﯾر
ﻣﺷﻣول ﺧﺎﻧوار ﻣﯽ ﺷوﻧد:
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•ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان (ﺳﺒﺒﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ واﻟﺪﯾﻦ ،واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺰرگ ،ﺧﻮاھﺮان و ﺑﺮادران ،ﻋﻤﻮھﺎ/داﯾﯽھﺎ
ﺧﺎﻟﮫھﺎ/ﻋﻤﮫھﺎ)،
•ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و واﻟﺪﯾﻦ ﻧﺎﺗﻨﯽ

Wann und für wen ist die Anlage
?HG auszufüllen
پیوست  HGباید چه موقع و برای چه کسی
پر شود؟

Ist eine Wohngemeinschaft auch
?eine Haushaltsgemeinschaft
آیا مشارکت در محل سکونت همان خانوار
حساب می شود؟
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سایر افراد

Weitere Person/en

ﭘﯾوﺳت  HGﺑﺎﯾد برای ھر ﻋﺿو ﺧﺎﻧوار نیازمند ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺎوﻧدان و ﺧوﯾﺷﺎوﻧدان ﺳﺑﺑﯽ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﭘُر
شود.
ﻧﻣوﻧﮫ:
ﯾﮏ زن و ﺷوھر ﺑﺎ ﻓرزﻧداﻧﺷﺎن و ﭘدر زن در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺷﺗرﮐﺎ ً زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﭘﯾوﺳت  HGرا ھم ﺑﺎﯾد زن و ھم
ﺷوهر ﭘُر ﮐﻧﻧد ،زﯾرا زن ﺑﺎ ﭘدرش ﺧوﯾﺷﺎوﻧد اﺳت و ﺷوھر ﺑﺎ ﭘدر ھﻣﺳرش ﺧوﯾﺷﺎوﻧد ﺳﺑﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﻓزون ﺑر اﯾن،
ﭘﯾوﺳت  HGﺑرای ھر دو ﻓرزﻧد ﺑﺎﯾد ﭘُر ﺷود ،زﯾرا آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﭘدر ﺑزرﮔﺷﺎن ﺧوﯾﺷﺎوﻧد ھﺳﺗﻧد.
ھمخانگی ناب نه یک خانوار و نه یک خانمان محسوب می شود .یعنی به هنگام درخواست پول بیکاری  ۲نباید اطالعاتی درباره ی
مناسبت شخصی همخانه های خود بدهید .در این مورد کافی است که شما در پیوست  KDUتحت قسمت  .۲.۱سهم اجاره شخصی یا
اشخاص دیگر را قید کنید و اجاره دریافتی را در پیوست  EKتحت قسمت ( ۲اظهارنامه درآمد) به عنوان درآمد اعالم نمایید.
در ﯾﮏ ھﻣﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﮫ ﭼﻧد ﺑزرﮔﺳﺎل ﻗﺎدر ﺑﮫ ﮐﺎر زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻣﻣﮑن اﺳت دﻗﯾﻘﺎ ً ﺑﮫ ﺗﻌداد اﻋﺿﺎی ھﻣﺧﺎﻧﮫ ،ﺧﺎﻧوار ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻧﯾز وﺟود
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
اﺷﺧﺎص دﯾﮕر ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻣﺎن ﯾﺎ ﺧﺎﻧوار ﻧﯾﺎزﻣﻧد زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺧود ﺷﻣﺎ ﺷﺎﻣل اﯾن ﻧﻣﯽ ﺷوﯾد.

Mehrbedarf für
14
Schwangere
نیاز بیشتر برای زنان باردار

شما می توانید بارداری خود را با یک گواهی پزشکی یا از طریق ارایه کارت مادر اثبات نمایید .هیچ کپی در پرونده قرار نمی گیرد.
دریافت گواهی پزشکی احتماال هزینه هایی را به دنبال خواهد داشت .مرکز کاریابی این هزینه ها را تقبل نخواهد کرد .احتیاج اضافی
در بارداری پس از هفته سیزدهم تأیید می شود.

Kostenaufwändige
Ernährung

اگر شما به دالیل سالمتی نیازمند یک تغذیه پُرهزینه باشید ،یک گواهی از پزشک معالج شما ضروری است .برای این کار می ﺗواﻧﯾد
ﮔواھﯽ ﭘزﺷﮑﯽ ای ﮐﮫ در ﺻﻔﺣﮫ ﭘﺷت ﭘﯾوﺳت ( MEBﻧﯾﺎز ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای ﺗﻐذﯾﮫ ﭘُرھزﯾﻧﮫ) قرار دارد را ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار دھﯾد ﯾﺎ ﯾﮏ
ﮔواھﯽ ﭘزﺷﮑﯽ اراﯾﮫ ﺑدھﯾد ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﺷﻣﺎ و ﺗﻐذﯾﮥ ﺗﺟوﯾز ﺷده را ﻧﺷﺎن ﺑدھد .ﮐﺎرﻣزد ﺻدور اﯾن ﮔواھﯽ ﭘزﺷﮑﯽ را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد طﯽ
ﯾﮏ درﺧواﺳت ﺑﮫ ﻣﻘدار ﻣﺗﻧﺎﺳب (ھم اﮐﻧون  5.36ﯾورو) ،ﭘس ﺑﮕﯾرﯾد.

15
گران

اﮔر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻋﻼم ﺑﯾﻣﺎری ﺗﺎن ﺑﮫ ﮐﺎرﻣﻧد ﻣﺳﺋول ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ دﭼﺎر ﺗردﯾد ھﺳﺗﯾد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻣدارک ﭘزﺷﮑﯽ ﺧود را در ﯾﮏ ﭘﺎک ﭘﺳﺗﯽ
درﺑﺳﺗﮫ ﺗﺣوﯾل ﺑدھﯾد .این بسته به خدمات پزشکی مزکز کاریابی ارسال می شود تا نظر خود را دربارۀ درخواست بیشتر اعالم کند،
البته بدون آن که به طور مشخص از بیماری شما نامی ببرد.
Mehrbedarfe bei
16
Behinderung
نیاز اضافی به واسطه معلولیت

ﻣزاﯾﺎی ﻣﻌﻠوﻟﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﯾﺎری در زﻧدﮔﯽ ﮐﺎری درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ﮐﻣﮏھﺎی ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ ﺳﺎزی ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﮐﻣﮏھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن ﮐﺎر
ﻣﻧﺎﺳب ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ ﻣﯽﺷود و ﭘﯾش ﺷرط ﻻزم ﺑرای ﭘرداﺧت ﻣزاﯾﺎی دﯾﮕر اﺳت را ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎ اراﺋﮫ اﺳﻧﺎد ﻣزاﯾﺎ اﺛﺑﺎت ﻧﻣﺎﯾﯾد .از آن
هیچ کپی در پرونده وارد نخواهد شد.

Merkzeichen G oder aG
17
عالمت  Gیا aG

داﺷﺗن ﻋﻼﻣت  Gﯾﺎ  aGرا ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ارائه ﮐﺎرت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻌﻠوﻟﯾت شدید اﺛﺑﺎت ﻧﻣﺎﯾﯾد .از آن هیچ کپی در پرونده وارد نخواهد شد.

Unabweisbarer, laufen18
der, nicht nur einmaliger
besonderer Bedarf
نیاز خاص غیرقابل اجتناب
مداوم و غیر یک باره

نیازهایی که به دلیل وضعیت زندگی ویژه برای مدت طوالنی تری ادامه می یابند و اجتناب ناپذیر هستند ،می توانند از طریق درخواست
توسط مرکز کاریابی متقبل شوند .برای نمونه ،موارد زیر:

صفحه  3از 8
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ً
(ﻣﺛﻼ اچ آی وی ،درﻣﺎﺗﯾت ﻋﺻﺑﯽ)،
•وﺳﺎﯾل ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑرای ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻣﻌﯾن ﻻزم ھﺳﺗﻧد
•هزینه هایی که به دنبال تحقق حقوقی جدایی پدر و مادر بوجود می آیند.
این نیازمندی های بیشتر فقط زمانی مورد قبول واقع می شوند که شما نتوانید آنها را با منابع [مالی] شخصی خود تأمین کنید.
هیچ نیازمندی ویژه و جاری ،دربرگیرندۀ هزینه های یکباره که با مزایای معمول قابل پرداخت هستند یا از طریق وام بدون بهره ،تسویه
پذیر هستند ،نمی باشند( .برای نمونه عینک طبی ،دندان مصنوعی).
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درآمد

Einkommen

لطفا درآمد هر یک از اعضای خانوار نیازمند را قید نمایید .درآمد یعنی همۀ عایدی ها که به شکل پول یا در موارد معین با قید ارزش
پولی آن قابل تعریف هستند.
اینها به ویژه شامل موارد زیر می باشند:
•درآمد از مشاغل غیرآزاد و آزاد ،از اجاره خانه یا اجاره زمین ،از کشاورزی یا جنگلداری،
•پول فرزند ،پرداخت غرامت مانند پول بیکاری ،پول ورشستگی ،مقرری موقتی ،کمک هزینۀ بیماری ،کمک هزینۀ دورۀ
آموزشی،
•بازنشستگی از بیمه های قانونی (مثال بازنشستگی به دلیل سالمندی یا پرداخت غرامت کارگران معادن،
بازنشستگی ناشی از حوادث کاری یا آسیب دیدگی) ،بازنشستگی برای خارجیان ،بازنشستگی کارگاهی [شغلی] یا مستمری
بازنشستگی،
•پرداختی های هزینۀ زندگی ،خدمات پرداختی طبق قانون یارانه برای هزینۀ زندگی،
•بهره ها ،عواید سرمایه،
•پول مسکن ،پول کمک اجتماعی طبق جلد  12کتاب قانون اجتماعی و
•سایر عواید جاری یا یکباره (مثال پول والدین ،هزینۀ پرستاری برای تعهدات تربیتی ،طبق جلد هشتم کتاب قانون اجتماعی
آلمان).
لطفا همچنین عواید حاصله از مشاغل جنبی که معاف از بیمه های اجتماعی هستند را نیز قید نمایید .درآمد همچنین شامل پرداختی
های جبرانی می باشد که از فعالیت های غیرانتفاعی و داوطلبانه به دست آمده اند .سایر عواید جاری یا یکباره ،از جمله بازنشستگی
مادام العمر برای ملک/امالک به فروش رسیده و بازپرداخت های مالیاتی را نیز شامل می شود .همچنین باید پرداخت غرامت ها نیز
قید شوند.
تغییرات بوجود آمده در وضعیت درآمدی خانوار بر میزان پول بیکاری  2و پول کمک اجتماعی مؤثر است و باید بی درنگ گزارش
شوند.

20

دارایی

Vermögen

لطفا دارایی همۀ اعضای خانوار نیازمند را قید نمایید .دارایی به مجموع اموالی گفته می شود که با پول قابل اندازه گیری باشد ،مستقل
از این که آیا این دارایی در داخل یا خارج از آلمان وجود داشته باشد .این به ویژه شامل موارد زیر می باشد:
•وجوه بانکی و وجوه سپرده ای (همچنین آنالین) ،پول نقد ،اوراق بهادار ،سهام ،قرضه ،سهام صندوق
سرمایه گذاری،
•مطالبات پولی،
•وسایل نقلیه موتوری (برای نمونه اتومبیل موتورسیکلت)،
•بیمه های زندگی سرمایه ای ،بیمه های بازنشستگی خصوصی ،قراردادهای مسکن،
•امالک ساخته یا ساخته نشده ،مالکیت خانه (مثال خانه ها برای یک یا چند خانواده) ،آپارتمان شخصی و
•دارایی های منقول دیگر (مانند اشیاء قیمتی ،تابلوهای نقاشی ،زیورآالت) .

?Wann ist Vermögen verwertbar
ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ داراﯾﯽ ﻗﺎﺑل ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﭘول ﻣﯽ ﺷود؟

دارایی ای قابل تبدیل به پول است که بتوان آن را برای هزینۀ زندگی مورد استفاده قرار داد یا بتوان ارزش پولی آن را از طریق
مصرف ،فروش ،قرض دادن ،اجاره دادن یا به رهن گذاری برای هزینۀ زندگی به کار بست .دارایی های منقول که قابل تبدیل به پول
نیستند آن هایی هستند که دارنده اختیار آنها را ندارد (مثال چون این دارایی به وثیقه گذاشته شده اند) .قضاوت این که آیا این دارایی ها
قابل تبدیل به پول می باشند یا نه ،بر عهده مرکز کاریابی مسئول خواهد بود.
برای بررسی دارایی ،مرکز کاریابی می تواند مدارک الزم مربوطه را ،از قبیل آخرین ترازنامه های سالیانه یا صورت حساب های
ﺑﺎﻧﮑﯽ (اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﺷﻣﺎره « 37ﺻورت ﺣﺳﺎب ھﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ») آﺧرﯾن ﺳﮫ ﻣﺎه ،ﺑرای روﯾت طﻠب ﻧﻣﺎﯾد .ﻣرﮐز ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﺟﺎز
اﺳت ﮐﮫ از اﯾن ﻣدارک ﮐﭘﯽ ﺑﮕﯾرد و آﻧﮭﺎ را ،اﻟﺑﺗﮫ ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﭘرداﺧﺗﯽ ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺿﻣﯾﻣﮫ ﭘروﻧده ﮐﻧد .ﺗﻐﯾﯾرات در
وﺿﻌﯾت داراﯾﯽ ﺧﺎﻧوار ﺷﻣﺎ روی ﻣﻘدار ﭘول ﺑﯾﮑﺎری  2و ﭘول اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﺄﺛﯾر دارﻧد ،از اﯾن رو ﺑﺎﯾد اﯾن ﺗﻐﯾﯾرات ﺑﯽ درﻧﮓ ﮔزارش
ﺷوﻧد.

21

Vorrangige AnsprÜche
درخواست های دارای اولویت

ﺧواﺳت ھﺎی دارای ارﺟﺣﯾت ،اﺑزار ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ھﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﺗواﻧﯾد دﺳت ﮐم ﯾﺎ ﻧﯾﺎز ﺧود ﮐﺎھش ﺑدھﯾد ﯾﺎ دﯾﮕر ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺣﻖ درﺧواﺳت
ﭘول ﺑﯾﮑﺎری  2ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
ﭼﻧﯾن درﺧواﺳت ھﺎﯾﯽ ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣوارد زﯾر ﺑﺎﺷﻧد:
•درخواست هزینه های جاری زندگی مطابق با کتاب قانونی مدنی،
•درخواست پول مسکن/یارانه که می توان آن را نزد شهرداری یا اداره فدرال تقاضا کرد،
•درخواست پول فرزند/کمک هزینه برای فرزند که می توان آن را نزد صندوق خانواده تقاضا کرد،
•درخواست یارانه برای هزینۀ زندگی که می توان آن را نزد اداره جوانان تقاضا کرد،
•درخواست پول بیکاری که می توان آن را نزد آژانس کار تقاضا کرد،
•درخواست مستمری بازنشستگی (برای خارجیان)،
•درخواست پول والدین/مقرری زایمان،
•درخواست کمک هزینۀ آموزشی یا
•درخواست پول بیماری.
-Persisch.04.2019ندرﮐ رﭘ یﺎﻣﻧھارJobcenter-
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Anspruch gegenüber
der Agentur für Arbeit
ادعاها علیه آژانس کاریابی

23

Ansprüche gegenüber
Dritten
ادعاها علیه اشخاص ثالث

24

Ansprüche gegenüber
Sozialleistungsträgern/
Familienkassen
ادعاها علیه ارائه دهندگان خدمات
اجتماعی \صندوق های خانواده

لطفا پیش از ارائه درخواست ،دربارۀ فعالیت های شغلی  5سال اخیر خود اطالعات را ارایه دهید تا بتوان بررسی کرد که آیا شماطبق
کتاب قانون اجتماعی جلد  3اصوال حق ارجح دریافت پول بیکاری را دارید یا نه.
لطفا اطالعات را در جدول بدون کم و کاست درج نمایید.
لطفا مشاغل آزاد و مدت مراقبت را طبق مفاد جلد یازدهم از کتاب قانون اجتماعی قید کنید ،زیرا برای چنین دوره هایی نیز امکان
بیمه شدن داوطلبانه در بیمه بیکاری وجود دارد.
در کنار آن ،اعالم مدت زمانهای پرداخت غرامت مانند مقرری زایمان ،پول بیماری ،پول مصدومیت ،پول درخواست های از بیماری،
پول دوره انتقالی یا بازنشستگی به دلیل کاهش کامل توانایی کسب درآمد ،از اهمیت برخوردارند .لطفا مدت تربیت فرزندان زیر سه
سال خود را قید نمایید.
درخواست ها از شخص سوم برای نمونه می توانند موارد زیر باشند:
•درخواست های پرداختی مبتنی بر قرارداد،
•درخواست های غرامت خسارت،
•درخواست ها از کارفرما (دستمزد یا حقوق پرداخت نشده)،
•درخواست ها در ارتباط با افزایش دارایی ناموجه،
•درخواست ها در ارتباط با وراثت،
•درخواست های بازپس گیری هدایا،
•درخواست ها در ارتباط با قرارداد انتقال یا قرارداد حق عمری،
•درخواست ها در ارتباط با مستمری بازنشستگی شغلی یا
•پرداخت مستمری مادام العمر که از لحاظ قراردادی تضمین شده ولی برآورده نشده است.

Kranken- und Pflege25
versicherung
بیمه بیماری و پرستاری

در کنار همۀ انواع بازنشستگی و پرداخت های غرامت و غیره ،همچنین باید پول بیکاری ،پول بیماری ،پول فرزند ،کمک هزینۀ
فرزند ،پول مسکن ،کمک هزینۀ اجتماعی منطبق با جلد دوازدهم کتاب قانون مدنی ،پول والدین و پول ورشکستگی را نیز قید
کرد.
مرکز کاریابی موظف است که برای شما و اعضای خانوار نیازمند شما یک بیمه درمانی و بیمۀ مراقبت تضمین نماید .به همین
دلیل ضروری است که مرکز کاریابی بداند که آیا شما و اعضای خانوار نیازمند شما قبال بیمۀ درمانی داشته اید و به چه شکل (بیمه
همگانی یا خصوصی) بوده و نزد کدام صندوق بیمه این بیمۀ درمانی کنونی یا پیشین انجام می شود یا شده است .لطفا
اطالعات مربوطه را ارایه دهید و گواهی عضویت یا مدرکی دیگری که نشانگر گزینش صندوق بیمه شما است تسلیم نمایید .یا می
توانید آخرین کارت سالمت الکترونیکی معتبر یا یک کپی از آن را تحویل بدهید .از کارت سالمت الکترونیکی هیچ کپی در پرونده
وارد نمی شود.
اگر خودتان یا یکی از اعضای خانوار نیازمند تان عضو صندوق بیمه خصوصی یا عضو داوطلبانه
صندوق بیمه رسمی بودید یا قبل از آخرین دریافت پول بیکاری  2اصال بیمه نبودید؛ لطفا ضمیمه  SVرا
پر کنید.
پیوست  SVهمچنین باید در موارد زیر پر شود:
•پول بیکاری  2را فقط به عنوان وام دریافت می دارید یا
•پانزده سال شما تمام شده است ،ولی هنوز قادر به کار نیستید و بدین ترتیب حق دریافت کمک هزینه اجتماعی دارید یا
•صرفا برای پرداخت حق بیمه درمانی و بیمه مراقبت نیازمند کمک خواهید شد.
در این صورت شما اساسا حق دریافت یک کمک هزینه برای پرداختی های خود را دارید.
اطﻼﻋﺎت دﻗﯾﻖ ﺗر در ﺷﻣﺎره « 50ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﺑرای ﺣﻖ ﻋﺿوﯾت در ﺑﯾﻣﮫ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ و ﻣراﻗﺑت» آﻣده است.
ﺣﺗﯽ اﮔر ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧوار ﻧﯾﺎزﻣﻧدﺗﺎن ﺗﺎﮐﻧون ﺑﯾﻣﮫ ﻧﺷده اﺳت ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣزاﯾﺎی ﺑﯾﮑﺎری  2را
درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد؛ ﺷﻣﺎ در اﺻل ﺗﺣت ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮫ ھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺳﻼﻣت و ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﭘرﺳﺗﺎری ﻗرار می گیرید.
ً
(ﻣﺛﻼ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣرﻓﮫ اﺻﻠﯽ ﺷﺎن ﺷﻐل آزاد اﺳت) ﺑﯾﻣﮫ ﺷدن در ﺑﯾﻣﮥ درﻣﺎﻧﯽ و ﻣراﻗﺑت ،اﺟﺑﺎر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺧود
وﻟﯽ ﺗﺣت ﺷراﯾط ﻣﻌﯾﻧﯽ
را از دﺳت ﻣﯽ دھد .در اﯾن ﻣوارد ﺷﻣﺎ ﻣﺟﺑورﯾد ﯾﮏ ﺑﯾﻣﮥ ﺧﺻوﺻﯽ را ﺑرﮔزﯾﻧﯾد .در ﺻورت داﺷﺗن ھرﮔوﻧﮫ ﺳؤال ﺑﯾﺷﺗر ،ﻟطﻔﺎ ﺑﺎ
اراﺋﮫ دھﻧده ﺑﯾﻣﮫ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

Wann liegt eine hauptberufliche
?selbständige Tätigkeit vor
چه زمانی یک فعالیت ،تمام وقت و مستقل
محسوب می شود؟

زﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺷﻐل آزاد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﻐل اﺻﻠﯽ ﻣطرح ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯾت در ﮐﺷﺎورزی ،ﺟﻧﮕﻠداری ،در ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎه ﺻﻧﻌﺗﯽ ﯾﺎ
ﯾﮏ ﮐﺎر آزاد دﯾﮕر ﺑﺎ ﻗﺻد ﮐﺳب ﺳود ﺑرای اﺳﺗﻘﻼل ﺷﺧﺻﯽ و ﺑﺎ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﮐﺎﻣل فرد اﻧﺟﺎم ﺷود .اﯾن ﺷﻐل ﻣﯽ ﺑﺎﯾد از ﻟﺣﺎظ اھﻣﯾت
اﻗﺗﺻﺎدی اش (درآﻣد) و ﻣﯾزان زﻣﺎن (ﺗﻌداد ﺳﺎﻋﺎت/ھﻔﺗﮫ) ھﺳﺗﮥ اﺻﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت اﻗﺗﺻﺎدی را ﻧﺷﺎن ﺑدھد و ھر ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﻣﮑن دﯾﮕر را
ﺗﺣت اﻟﺷﻌﺎع ﺧود ﻗرار ﺑدھد .از ﻧظر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣرﻓﮥ اﺻﻠﯽ ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺷﻐﻠﯽ آزاد حداقل
ﯾﮏ ﮐﺎرﮔر ﺑﯾش از ﻣﯾزان ﺣداﻗل ،ﻣﺷﻐول ﺑﮫ ﮐﺎر ﺷود .ﺑﺎ اراﯾﮫ ﻣدارک ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷﻐل آزاد ﻣﯽ ﺗوان اﯾن ﺗﻌرﯾف را رد ﮐرد .اﮔر در
داوری ﺧود ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻧﺎﻣطﻣﺋن ھﺳﺗﯾد ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺷرﮐت ﺑﯾﻣﮥ درﻣﺎﻧﯽ ﺧود ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد.

Familienversicherung
26
بیمه خانواده

ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدۀ ﭘول ﺑﯾﮑﺎری  2در ﺑﯾﻣﮫ درﻣﺎﻧﯽ و ﻣراﻗﺑت ،ﺑﯾﻣﮫ اﺟﺑﺎری ھﺳﺗﯾد .ﺗﺣﻘﻖ ﯾﮏ ﺑﯾﻣﮫ ﺧﺎﻧواده ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم درﯾﺎﻓت
ﭘول ﺑﯾﮑﺎری  2ﻣﺟﺎز ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد .وﻟﯽ ﺑﯾﻣﮫ ﺧﺎﻧواده ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم درﯾﺎﻓت ﭘول ﮐﻣﮏ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺗﺣﻘﻖ ﺷود.

Krankenkassenwahl
27
انتخاب بیمه درمانی

اﮔر ﺗﺎﮐﻧون ﺑﯾﻣﮫ ﺧﺎﻧواده داﺷﺗﮫ اﯾد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ آﻏﺎز درﯾﺎﻓت ﭘول ﺑﯾﮑﺎری  2ﯾﮏ ﺻﻧدوق ﺑﯾﻣﮫ رﺳﻣﯽ ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﺧود ﺑرﮔزﯾﻧﯾد.
اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯾد از اﯾن ﺣﻖ اﻧﺗﺧﺎب اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ،ﻟطﻔﺎ ً طﯽ دو ھﻔﺗﮫ ،در ﺑﮭﺗرﯾن ﺣﺎﻟت ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم دادن درﺧواﺳت ﭘول ﺑﯾﮑﺎری  ،2ﯾﮏ
ﮔواھﯽ ﻋﺿوﯾت ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣدرک دﯾﮕری از ﺻﻧدوق درﻣﺎﻧﯽ اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﺧود اراﯾﮫ ﺑدھﯾد .اﮔر ﻗﺻد اﻧﺗﺧﺎب ﯾﮏ ﺻﻧدوق درﻣﺎﻧﯽ ﺟدﯾد را
ﻧدارﯾد ،ﻧزد ھﻣﺎن ﺻﻧدوق درﻣﺎﻧﯽ فعلی ﺧود ﺑﯾﻣﮫ ﺧواھﯾد ﺷد.

صفحه  5از 8

-Persisch.04.2019ندرﮐ رﭘ یﺎﻣﻧھارJobcenter-

28

Nachweis über
besonderen Bedarf
اثبات نیازهای ویژه
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Steuerklasse

30

دسته مالیاتی
شغل تابستانی

Ferienjob

اﮔر ﻧﯾﺎز وﯾژه اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘذﯾر ،ﺟﺎری و چندباره ای ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎری ﺑﺎﺷد ،آﻧﮕﺎه ﯾﮏ ﮔواھﯽ ﭘزﺷﮑﯽ ﮐﮫ در آن ﭘزﺷﮏ ﻧﯾﺎز وﯾژه را
ﺑﺎ ﺑﯾﺎن ﻧﺎم ﺑﯾﻣﺎری ﺗﺄﯾﯾد ﮐﻧد ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
اﮔر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻋﻼم ﺑﯾﻣﺎری ﺗﺎن ﺑﮫ ﮐﺎرﻣﻧد ﻣﺳﺋول ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ دﭼﺎر ﺗردﯾد ھﺳﺗﯾد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻣدارک ﭘزﺷﮑﯽ خود را در ﯾﮏ ﭘﺎک ﭘﺳﺗﯽ
درﺑﺳﺗﮫ ﺗﺣوﯾل ﺑدھﯾد .این بسته به خدمات پزشکی مزکز کاریابی ارسال می شود تا نظر خود را دربارۀ درخواست بیشتر اعالم کند،
البته بدون آن که به طور مشخص از بیماری شما نامی ببرد.
اگر مبلغ درآمد حاصل از کار تا  450یورو در هر ماه باشد ،لزومی به وارد کردن هیچ دسته مالیاتی نیست.
ﻋواﯾد ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﮫ اﺻطﻼح «ﮐﺎر در ﺗﻌطﯾﻼت» ﺑﺎ ﺷراﯾط زﯾر ﺑﮫ ﺣﺳﺎب آورده ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد:
•سن دانش آموز زیر  25سال باشد.
•دانش آموز هنوز به یک مدرسه همگانی یا شغلی می رود و هیچ کمک هزینه آموزشی دریافت نمی کند.
•فعالیت های کاری در تعطیلی مدرسه یعنی میان دو دوره تحصیلی مدرسه انجام شوند.
•کار در طی تعطیالت در یک سال تقویمی مجموعا از چهار هفته کمتر باشد.
•عواید نباید بیشتر از  1200یورو ناخالص در یک سال تقویمی باشند.

Aufwandsentschädigungen 31
کمک هزینه ها

پرداخت های جبرانی ،پرداخت هایی (مزایای نقدی/غیرنقدی) هستند که شما در برابر انجام یک فعالیت کاری جنبی ،داوطلبانه یا
غیرانتفاعی برای جبران تالش هایتان و در ارتباط با انجام یک فعالیت ،هزینه های جبرانی دریافت می کنید .این پرداخت ها قاعدتا
طبق مقررات حقوقی – همگانی از صندوق همگانی پرداخت می شوند .به طور نمونه فعالیت هایی مانند مربی یک باشگاه یا
شهرداری که داوطلبانه مشغول به کار است ،از این دسته می باشند.
ﭘرداﺧﺗ ﮭﺎی ﺟﺑراﻧﯽ را ﺑﺎﯾد ،حتی در صورت برخورداری از ﻣﻌﺎﻓﯾت ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ ،ﻗﯾد ﮐرد ( 3شماره  26a ,26 ,12یا  26bاز ﻗﺎﻧون
ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر درآﻣد (.))Einkommensteuergesetz
ﻟطﻔﺎ ً ﻣدارک درﺑﺎرۀ پرداخت هایی ﮐﮫ در ﭼﺎرﭼوب اﻧﺟﺎم ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺟﻧﺑﯽ ،داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﻏﯾراﻧﺗﻔﺎﻋﯽ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد اراﯾﮫ دھﯾد.
ﻗﺎﻋدﺗﺎ ً اراﯾﮫ ﯾﮏ ﻓﮭرﺳت از ﮐﻠﯾدواژه ھﺎی ﻣرﺑوطﮫ ﮐﺎﻓﯽ اﺳت .اﮔر ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻣدارک ﺑﺗوان ﺳﻔﺎرش دھﻧدۀ ﮐﺎر را ﺗﺷﺧﯾص داد،
آن ﮔﺎه ﻣﯽ ﺗوان اﯾن اطﻼﻋﺎت را ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗﺷﺧﯾص ﮐرد.

Eintritt einer Sperrzeit
32
ورود زمان انسداد

اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻧﺧﺳﺗﯾن درﺧواﺳت ﻓﻘط زﻣﺎﻧﯽ ﺿروری اﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﭘﯾش از ارائه درﺧواﺳت ،طﺑﻖ ﮐﺗﺎب ﻗﺎﻧون اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
( )SGB IIIﺟﻠد  3ﭘول بیکاری درﯾﺎﻓت ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد و اﯾن درﺧواﺳت ﺑﮫ دﻟﯾل آﻏﺎز زﻣﺎن اﻧﺳداد ﻣﻌﻠﻖ ﯾﺎ ﻗﺑل از ﻣوﻋد ﻣﻘرر از ﻣﯾﺎن
ﻣﯽ رود.
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Einmalige Einnahmen
ﻋواﯾد ﯾﮑﺑﺎره

ﻋواﯾد ﯾﮑﺑﺎره ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ﺑﺎزﭘرداﺧﺗ های ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ ،ﺑﺎزﭘرداﺧت های ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺎھﯽ ،ﻋواﯾد ﺑﺳﺗﺎﻧﮑﺎری ،ﺟواﯾز ﺑﺧت آزﻣﺎﯾﯽ و
ﭘﺎداش ھﺎ را ﺷﺎﻣل ﻣﯽ ﺷود و اگر اﯾن ﻋواﯾد در زﻣﺎن ﻧﯾﺎزﻣﻧدی (ﯾﻌﻧﯽ از ﻣﺎھﯽ ﮐﮫ در ﺧواﺳت داده ﺷده) ﺑﮫ ﺣﺳﺎب درﺧواﺳت ﮐﻧﻧده
جاری ﺷوﻧد ،ﺑﺎﯾد آﻧﮭﺎ را ﻗﯾد ﮐرد .اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ زﻣﺎن ورود واﻗﻌﯽ ﭘرداﺧت ها اھﻣﯾت دارد و زﻣﺎن وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯾﺎت
از اھﻣﯾت ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳت.
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Unregelmäßige Einnahmen
ﻋواﯾد ﻧﺎﻣﻧظم
Kindergeld
کمک هزینه ﻓرزﻧد

ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ ﺑرای ﻋواﯾد ﻧﺎﻣﻧظم ،ﻓروش ﻧﺎﻣﻧظم آﺛﺎر ھﻧری ﺗوﺳط ھﻧرﻣﻧدان اﺳت.
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Wie wird das Kindergeld berücksichtigt,
?wenn mein Kind nur zeitweise bei mir lebt
در صورتی که فرزندم به طور موقت با من
زندگی کند ،هزینه کودک چگونه در نظر گرفته
می شود؟

اﮔر ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧوار ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺷﻣﺎ ﭘول ﻓرزﻧد درﯾﺎﻓت ﮐﻧد ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾد اطﻼع داده ﺷود .ﻗﺎﻋدﺗﺎ ً ﭘول ﻓرزﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان درآﻣد
اﺧﺗﺻﺎص ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﮫ ﻓرزﻧد ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود .اﺳﺗﺛﻧﺎ ً اﯾن ﭘول ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ دارای ﺣﻖ درﯾﺎﻓت ﭘول ﻓرزﻧد ھﺳﺗﻧد ،ﺑﮫ ﻋﻧوان
درآﻣد ﻣﺣﺳوب ﺷود.
ﭘول ﻓرزﻧد ﺑرای ﻓرزﻧد ﺧردﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻣﺗﻧﺎوب ﻧزد ﯾﮑﯽ از واﻟدﯾن ﺟدا ﺷده زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧد ،ﻓﻘط در ﺧﺎﻧوار ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ﮐﮫ ﺷﺧص
ﻣﺣﻖ درﯾﺎﻓت ﭘول ﻓرزﻧد ﻧﯾز زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان درآﻣد ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﻗﺎﻋدﺗﺎ ً اﯾن ﺧﺎﻧوار ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺗوﻗﻔﮕﺎه
ﮔﮭﮕﺎھﯽ (ﮐوﺗﺎه ﻣدت) ﺑرای ﮐودک ﻗﻠﻣداد ﻧﻣﯽ ﺷود ،ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﯾن ﭘول ﻧﯾز ﺟزو درآﻣد آن ﺧﺎﻧوار ﻣورد ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد.
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Kindergeldberechtigte/r
اﻓراد ﻣﺣﻖ درﯾﺎﻓت کمک هزینه ﻓرزﻧد

اﺳﺎﺳﺎ ً واﻟدﯾن ،واﻟدﯾن دارای ﻓرزﻧد ﺧواﻧده ﯾﺎ واﻟدﯾن ﻣراﻗﺑت ﮐﻧﻧده از ﻓرزﻧد ،ﺣﻖ درﯾﺎﻓت ﭘول ﻓرزﻧد را دارﻧد .اﮔر ﻓرزﻧد ﻧزد واﻟدﯾن
ﺑزرگ زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد ،آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از ﺣﻖ درﯾﺎﻓت ﭘول ﻓرزﻧد ﺑرﺧوردار ﺷوﻧد .وﻟﯽ ﺧود ﮐودک از ﺣﻖ درﯾﺎﻓت ﭘول ﻓرزﻧد
ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳت.
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Kontoauszüge
صورت حساب های بانکی

به هنگام ﺗﺣوﯾل دادن ﺻورت حساب ھﺎي ﺑﺎﻧﻛﻲ ،اﺳﺎﺳﺄ سیاه ﻛردن بعضی از اطﻼﻋﺎت مجاز اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ اﯾن اﻣﻛﺎن ﻓﻘط ﺑراى ﻣﺧﺎرج
ﺻدق ﻣﻲ ﻛﻧد و برای ﻋواﯾد ﻣﺟﺎز ﻧﯾﺳت .ﻓﻘط ﺑﺧش ھﺎى ﻣﻌﯾﻧﻰ از دریافت کننده و ﺣﺳﺎﺑدارى ﻣﺧﺎرج مجاز است ﻛﮫ ﺳﯾﺎه ﺷوﻧد.
در این میان فرایند تجاری در حال انجام باید برای بررسی به وسیله مرکز اشتغال قابل پذیرش به عنوان مثال برای پرداخت حق
عضویت احزاب سیاسی ,سیاه کردن نام حزب تا زمانی مجاز است ,که عبارت حق عضویت قابل دیدن باشد .ﻗﺎﻋدﺗﺎ ً ﻣرﻛز ﻛﺎرﯾﺎﺑﻰ
ﻣﺟﺎز اﺳت ﻛﮫ صورت حساب های ﺑﺎﻧﻛﻰ ﻣﺎه آﺧر ھر ﺣﺳﺎب ﺑﺎﻧﻛﻰ اﻋﺿﺎى ﺧﺎﻧوار نیازمند را ﺑراى بررسی ﺧواﺳﺗﺎر ﺷود .در
ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ از اظﮭﺎرات ﺣﺳﺎب ھﺎ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﺑﮫ اﻟزاﻣﺎت واﺟد ﺷراﯾط ﺑودن ﻣزاﯾﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ درﺧواﺳت انجام ﺷده ﺗوﺳط ﺷﻣﺎ
ﻣرﺑوط ﺷود؛ اظﮭﺎرات ﺣﺳﺎب ھﺎی اراﺋﮫ ﺷده ﺗوﺳط ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﮐﭘﯽ در ﭘروﻧده ﻣرﮐز ﮐﺎر ذﺧﯾره ﺷود/ﻧﮕﮭداری
ﺷود .ﻣرﮐز ﺷﻐﻠﯽ ذﯾﺻﻼح در ﻣورد ذﺧﯾره/ﻧﮕﮭداری اظﮭﺎرات ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﺎن در ﻣوارد ﺧﺎص تصمیمگیری ﻣﯽ ﮐﻧد .اﮔر ذﺧﯾره/ﻧﮕﮫ
داری ﺿروری ﻧﺑﺎﺷد ،اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﮐﭘﯽ ھﺎی آن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎزﮔرداﻧده ﻣﯽ ﺷود ﯾﺎ ﮐﭘﯽ ھﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻗواﻧﯾن ﺣﻔﺎظت از
اطﻼﻋﺎت ﻧﺎﺑود ﺧواھﻧد ﺷد.
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Kindergeldbescheid
اطالعیه کمک هزینه فرزند

ﺷﻣﺎ از ﺳوی ﺻﻧدوق ﺧﺎﻧواده ﯾﮏ اﺑﻼﻏﯾﮫ دال ﺑر ﺣﻖ درﯾﺎﻓت ﭘول ﻓرزﻧد درﯾﺎﻓت ﺧواھﯾد ﮐرد.
ﺗﺎ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﭘول ﻓرزﻧدﺗﺎن را از ﺻﻧدوق ﺧﺎﻧواده آژاﻧس ﮐﺎر ﻓدرال درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از روی صورت حساب های
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﺎن ﻣﯾزان ﻣﺑﻠﻎ وارﯾز ﺷده ،ﺷﻣﺎره ﭘول ﻓرزﻧد و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣدت زﻣﺎن ﭘرداﺧت اﯾن ﭘول را ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾد.
اﮔر ﺻﻧدوق ﺧﺎﻧواده ﺧدﻣﺎت ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﻣﺳﺋول ﭘرداﺧت ﭘول ﻓرزﻧد ﺑﺎﺷد ،ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ ﭘول ﻓرزﻧد ﺑﮫ ھﻣراه دﺳﺗﻣزد ﯾﺎ ﺣﻘوق ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ
ﭘرداﺧت ﮔردد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻣﯾزان ﻣﻘرری و ﻣدت زﻣﺎن ﻣرﺑوطﮫ را از اﺑﻼﻏﯾﮥ درﯾﺎﻓﺗﯽ ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾد.
-Persisch.04.2019ندرﮐ رﭘ یﺎﻣﻧھارJobcenter-
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هزینه زندگی

Unterhaltstitel

از ﻗﺳﻣت ﻋﻧوان ھزﯾﻧﮫ زﻧدﮔﯽ ﮐﮫ ﻣﯾزان ﺗﻌﮭد ﺗﺄﻣﯾن ھزﯾﻧﮥ زﻧدﮔﯽ ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود ﯾﮏ ﮐﭘﯽ ﺑرای ﭘروﻧده ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.

Freistellungsaufträge
40
آئیین نامه های معافیت

ً
(ﻣﺛﻼ بهره ها ،ﺳود
از طرﯾﻖ دﺳﺗور ﻣﻌﺎﻓﯾت ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣؤﺳﺳﮫ اﻋﺗﺑﺎری ،ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺷوﯾد ﮐﮫ از ﻋواﯾد ﺳرﻣﺎﯾﮫ ای ﺷﻣﺎ
ﺳﮭﺎم) ﺑﮫ طور ﺧودﮐﺎر ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑرداﺷﺗﮫ شود.

Verkehrswert von Grund41
stücken
ارزش امالک

ارائه اطﻼﻋﺎت درﺑﺎرۀ ارزش ﻓروش اﻣﻼک ﯾﺎ آﭘﺎرﺗﻣﺎن ﺷﺧﺻﯽ ﺿروری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،از اﯾن طرﯾﻖ ﻣرﮐز ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﺻورت
ﻟزوم ﻣﺳﺋﻠﮥ ارزش ﮔذاری اﻣﻼک را ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﻓروش ،ﻗرض دادن ﯾﺎ اﺟﺎره ﻣورد بررسی ﻗرار ﺑدھد .ﺑرای ﻧﺷﺎن دادن ارزش ﻓروش
اﻣﻼک ،ﻗراردادھﺎی ﺧرﯾد ﯾﺎ ﻧظر ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ درﺑﺎرۀ ارزش ﻓروش (ھر ﮐدام ﺑﮫ ﺻورت ﮐﭘﯽ) ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣدرک از اﻋﺗﺑﺎر
ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷﻧد ،اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﻣدارک ﻧﺑﺎﯾد ﻗدﯾﻣﯽﺗر از ﺳﮫ ﻣﺎه ﺑﺎﺷﻧد .اﮔر ﻣدارک ﻣرﺑوط وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﻣرﮐز ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ارزش اﻣﻼک
ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻧﺷده را از ﺟدول ھﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ اﻣﻼک و اﻣﻼک ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده را ﺑر اﺳﺎس ﺷﺎﺧص ھﺎی ﻗﯾﻣت ﻓروش ﮐﻣﯾﺳﯾون ھﺎی ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن
ادارات ﻧﻘﺷﮫ ﺑرداری ﻣﺳﺎﮐن و اﻣﻼک ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد.

Nachweis der Vaterschaft
42
bei nichtehelichen Kindern
اثبات پدر بودن برای فرزند متولد شده
در خارج از ازدواج

اثبات پدر بودن برای یک کودک متولد شده در خارج از ازدواج به وسیله مدرک پدر بودن و اعالم رضایت مادر یا تصمیم دادگاه
خانواده صورت می گیرد .در اﯾن ﺟﺎ ﺗﺷﺧﯾص ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎﻧﮫ ﺑرای ﭘدر ﺑودن ضرورتی ﻧدارد.

Vorlage eines Urteils, eines 43
gerichtlichen Vergleichs,
eines Beschlusses oder
einer außergerichtlichen
Unterhaltsvereinbarung
ارائه یک حکم ،مصالحه قضایی ،یک
رای یا توافق خارج از دادگاه در مورد
مخارج

در ﭼﺎرﭼوب ﺑررﺳﯽ ﺣﻖ درﯾﺎﻓت ھزﯾﻧﮫ ھﺎی زﻧدﮔﯽ ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﻋﻧوان ھزﯾﻧﮥ زﻧدﮔﯽ (ﺣﮑم ﻗﺿﺎﯾﯽ درﺑﺎرۀ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی زﻧدﮔﯽ،
ﺣﮑم ﻣوﻗت ﻗﺿﺎﯾﯽ در اﻣور ھزﯾﻧﮫ ھﺎی زﻧدﮔﯽ) ،ﺳﺎزش ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺗواﻓﻖ ﮐﺗﺑﯽ ﮐﮫ از آن ﺣﻖ درﯾﺎﻓت ھزﯾﻧﮫ ﻗﺎﺑل ﺗﺷﺧﯾص ﺑﺎﺷد،
داﺷﺗﮫ باشید .ﭼﻧﯾن ﻣدارﮐﯽ اﺳﺎﺳﺎ ً ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم دادن ﻧﺧﺳﺗﯾن درﺧواﺳت ،وارد ﭘروﻧده ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻣرﮐز ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣرﺑوطﮫ ﻓﻘط ﻟﺣﺎظ
ﻣﯽ دارد ﮐﮫ اﯾن ﻣدارک ﺗﺣوﯾل داده ﺷده اﻧد .ﺗﻧﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘس از ﺑررﺳﯽ ﻣﺷﺧص ﺷود ﮐﮫ ﺣﻖ درﯾﺎﻓت ھزﯾﻧﮫ ھﺎی زﻧدﮔﯽ از
ﺳوی ﻣرﮐز ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت ،از ﻣدارک ﺿروری ﮐﮫ ﺑرای ﭘﯾﮕﯾری ﺣﻖ درﯾﺎﻓت ھﺎ ﺻﺎدر ﺷده ﮐﭘﯽ ﮔرﻓﺗﮫ می
شود و ﺿﻣﯾﻣﮥ ﭘروﻧده ﻣﯽ ﮔردد .در ﺻورت اراﯾﮫ ﺣﮑم طﻼق اﯾن ﻣورد ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺣﮑم ھزﯾﻧﮥ زﻧدﮔﯽ ﻣﺣدود ﻣﯽ ﺷود .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ
ﻧﺳﺧﮫ ھﺎ دﯾﮕر ﻣورد ﻧﯾﺎز ﻧﯾﺳﺗﻧد (ادﻋﺎھﺎ ﺣل و ﻓﺻل ﺷده اﻧد ﯾﺎ زﻣﺎن ﺷﺎن ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت) ،از ﺑﯾن ﺑرده ﺧواھﻧد ﺷد .اراﺋﮫ ﺳﻧد اﺻﻠﯽ
ﻣﻣﮑن اﺳت در ﻣوارد ﺧﺎص ﺿروری ﺑﺎﺷد (ﻣﺛﻼ در ﺻورت اﻧﺗﻘﺎل ﻋﻧوان در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ﺑﺧش  727ﻗﺎﻧون ﻣﺟﺎزات ﮐﯾﻔری آﻟﻣﺎن
(.)Zivilprozessordnung
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نماینده

Vertreter/in

ﻧﻣﺎﯾﻧده در دادرﺳﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھزﯾﻧﮥ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮏ وﮐﯾل ،ﯾﮏ ﻣﺷﺎور ﺣﻘوﻗﯽ ،ﯾﮏ ﺳرﭘرﺳت ﯾﺎ ادارۀ ﺟواﻧﺎن ﺑﺎﺷد.

Schriftverkehr

هنگام ﺗﺣوﯾل دادن مکاتبات ،سیاه ﻛردن های قبلی مجاز اﺳت .ﮐﭘﯽ ھﺎ ﻓﻘط زﻣﺎﻧﯽ ﺿﻣﯾﻣﮫ ﭘروﻧده ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ از ﻧظر ﻣﺿﻣوﻧﯽ
ﺑرای ﭘﯾﮕﯾری ﺣﻖ درﯾﺎﻓت ھﺎی ﻣﺳﮑوت ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده ،ﺿروری ﺑﺎﺷﻧد.

Sonstiges Einkommen
46
درآمد دیگر

ﺳﺎﯾر درآﻣدھﺎ ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ﻋﺑﺎرت ھﺳﺗﻧد از ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ ،ﭘول ﺑﯾﮑﺎری طﺑﻖ ﮐﺗﺎب ﻗﺎﻧون اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ( )SGB IIIﺟﻠد  ،3ﭘول واﻟدﯾن ﯾﺎ
ﭘول ﺑﯾﻣﺎری.

Haushaltsgemeinschaft mit 47
der Person, die den Unfall/
Schaden verursacht hat
خانوار با فردی که منجر به حادثه\
خسارت شده است

اﮔر ﯾﮏ ﻋﺿو ﺧﺎﻧواده ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺧﺳﺎرت زده ﺑﺎﺷد ،اﯾن ﻓرد از ﺳوی ﻣرﮐز ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣوظف ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﮐﻧد ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ:

مکاتبات

•خسارت ﻋﻣدی ﻧﺑﺎﺷد و
•ﯾﮏ اﺷﺗراک ﺧﺎﻧﮕﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ھﻣﯾن ﻧﯾز در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﻌدا ً زﻧﺎﺷوﯾﯽ ﻣﯾﺎن ﺧﺳﺎرت دﯾده و ﺧﺳﺎرت زده اﺗﻔﺎق ﺑﯾﻔﺗد اﻋﺗﺑﺎر دارد.

Nachweis eines
48
Schadensersatzanspruchs
اثبات یک ادعای جبران خسارت

ﺑﺎ اراﯾﮥ ﻣدارک ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر واﻗﻌﯾت ،ﻣرﮐز ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻗﺻد دارد ﺗﺻوﯾر درﺳﺗﯽ از وﺿﻌﯾت واﻗﻌﯽ ﺑوﺟود آورد .از آن ﺟﺎ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺗواﻓﻖ
ً
ﻣﻌﻣوﻻ ﭘﺎﯾﺎن دھﻧدۀ ﯾﮏ دﻋوای ﺣﻘوﻗﯽ ﺑرای ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﮐﮫ در اﯾن ﻣورد نسخه ای از ﻣدارک
[ﻣﺎﻟﯽ] ﯾﺎ ﭘذﯾرش
مربوطه ﺿﻣﯾﻣﮫ شود.

Ärztliche Gutachten
49
رای پزشکی

ﻟطﻔﺎ ً اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ای درﺑﺎرۀ ﻣﻌﺎﻓﯾت از ﺗﻌﮭد رازداری ﭘزﺷﮑﯽ را ﺿﻣﯾﻣﮫ ﮐﻧﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺧواھﺷﻣﻧدﯾم ﻧظر ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎﻧﮥ ﭘزﺷﮏ را ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺣﺎدﺛﮫ ﯾﺎ روﯾدار ﺧﺳﺎرت ﻣرﺑوط ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﺻورت ﮐﭘﯽ اراﯾﮫ دھﯾد.
اﮔر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دادن اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ ﮐﺎرﻣﻧد ﻣﺳﺋول ﻣرﮐز ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺧود دﭼﺎر ﺗردﯾد ھﺳﺗﯾد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﯾن ﻣدارک را در ﯾﮏ پاکت ﭘﺳﺗﯽ
درﺑﺳﺗﮫ ﺗﺣوﯾل ﺑدھﯾد .ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ اﯾن ﻣدارک ﺑرای وارﺳﯽ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎﻧﮫ ،ﻓﻘط ﺑﮫ اﺷﺧﺎص دارای صالحیت حقوقی ﻣﺣدود ﻣﯽ ﺷود.

Zuschuss zu den Kranken- 50
und Pflegeversicherungsbeiträgen
اضافه به سهم های بیمه بیماری
و پرستاری

اگر در زمان دادن درخواست پول بیکاری  ،2شما یا یکی از اعضای خانوار نیازمند نزد یک بیمه درمانی خصوصی بیمه باشد ،بنا
به درخواست می توان برای بیمه خصوصی درمانی و مراقبتی یارانه دریافت کرد.
افزون بر این ،افراد یک خانوار نیازمند که قادر به کار نیستند – یعنی پول کمک اجتماعی دریافت میکنند – یا پول بیکاری 2
را به عنوان وام بی بهره می گیرند ،اگر از لحاظ قانونی بیمۀ اجباری ،به صورت داوطلبانه یا خصوصی بیمه درمانی و بیمه
مراقبت شده باشند ،می توانند برای حق عضویت های بیمه خود تقاضای یارانه بدهند.
میزان حق بیمه ها را باید با مدرک نشان داد .تشخیص داده شود بلکه باید روشن شود که آیا این حق بیمه ها با تعرفه های پایه ای
فردی شما مطابقت دارند یا نه .اگر شما در تعرفۀ پایه ای بیمه نشده باشید ،حق بیمه های این تعرفه را باید به طور جداگانه با مدارک
مربوطه نشان داد .یارانه اساسا به طور مستقیم به صندوق بیمه مربوطه واریز می شود .از این رو ،لطفا شماره حساب بانکی صندوق
بیمه درمانی خود را قید نمایید.
مادامی که شما تنها برای پرداخت حق عضویت بیمۀ درمانی و بیمه مراقبت همگانی یا خصوصی ،نیازمند کمک شوید ،مرکز کاریابی
یک یارانه برای پرداخت این حق بیمه ها به میزانی که ضروری باشد می پردازد تا از نیازمندی شما اجتناب شود .اگر بیمه همگانی
داشته باشید ،یارانه به خود شما و برای بیمه خصوصی به شرکت بیمه خصوصی پرداخت می شود.
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51

بهره های بدهی

Schuldzinsen

شما می توانید بهره های بدهی انباشت شده را برای نمونه از طریق ارائه یک صورت حساب بانکی سالیانه یا یک جدول بهره و جدول
بازپرداخت ها اثبات نمایید .اطالعات غیرضروری را می توانید با سیاه کردن ناخوانا کنید.
بازپرداخت های وام قاعدتا متقبل نمی شوند ،زیرا کارکرد پرداخت پول بیکاری  2برای تشکیل دارایی نیست .اگر نپرداختن اقساط
بازپرداخت ها تهدیدی برای از دست دادن خانه ای شود که شما در آن زندگی می کنید ،لطفا در این باره با مرکز کاریابی مسئول
تماس بگیرید.

Sonstige Wohnkosten
52
سایر هزینه های مسکن

مواردی که اساسا مورد توجه قرار نمی گیرند عبارت هستند از هزینه های جای پارک خودرو ،هزینۀ برق ،حق عضویت ماهیانه
برای کابل تلویزیون ،اجارۀ گاراژ و هزینه های تلفن .تحت عنوان سایر هزینه های مسکن ،هزینه هایی مد نظرند که در اجاره نامه
قید نشده باشند.

Mehrbedarf für die
53
dezentrale Warmwassererzeugung
نیازمندی اضافی برای گرمایش غیر
مرکزی آب

هزینه گرمایش آب به وسیله نیازمندی های معمول پوشش داده نمی شود .در صورتی که گرمایش آب به صورت مرکزی انجام شده
و روی هزینه های گرمایشی حساب می شود ،این هزینه ها بخشی از نیازمندی مسکن و گرمایش به شمار می آیند .در صورتی که
گرمایش آب به صورت غیر مرکزی (مثال از طریق آب گرم کن یا گرمایش گازی) انجام شود ،نیازمندی اضافی برای گرمایش غیر
مرکزی آب تضمین می گردد .برای آن و به منظور بررسی ادعا حتما شماره  3پیوست  KDUرا پر نمایید.
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