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برگه ای جهت اطﻼع

شرايط اضطراری مالی
از پناهندگانی که اجاز هی اقامت  Aufenthaltserlaubnis/دارند يا ممنوعيت ديپورت )اخراج از کشور (Abschiebeverbot/
برای آنها پذيرفته شده است ،شهر مرکز ايالت ،يعنی ماگدبورگ ،با پرداخت پول به منظور تأمين مالی هزين هی امرار معاش
پشتيبانی م يکند .بسته به شرايط افراد ،سقف و ميزان اين پرداخت متفاوت است و نيز بايد از مؤسس ههای گوناگونی درخواست
شود.
پناهندگان بدون اجاز هی اقامت و يا افرادی که دارای برگ هی مدارا يعنی ممنوعيت ديپورت )اخراج از کشور ( Duldung/هستند،
از ادرار هی امور اجتماعی و مسکن  Sozial- und Wohnungsamt/پشتيبانی مالی دريافت م يکنند .پرداخ تهای مربوط به
تأمين مالی هزين هی امرار معاش و مراقب تهای ضروری پزشکی در کليت قانون مربوط به خدمات مربوط به متقاضيان پناهندگی
در نظر گرفته شده است .سکونت با توجه به وضعيت فرد ،در يکی از خان ههای تحت اجاره ی شهر ماگدبورگ يا در محل اقامت
گروهی يا اشتراکی  Gemeinschaftsunterkunft/صورت م يگيرد.
پناهندگان دارای اجاز هی اقامت از ادار هی کار  Jobcenter/پشتيبانی مالی دريافت م يکنند.
در شهر ماگدبورگ ،ارائه ی درخواست اوليه برای دريافت مستمری بيکاری نوع /٢يا همان اصطﻼحا ً پول تنگنای نوع ۴
) (Arbeitslosengeld II/ Hartz IVفقط به ادرار هی امور اجتماعی Sozialamt/و ادار هی مسکن Wohnungsamt/
) بخش امور مهاجرتی  (Abteilung Zuwanderung/امکا نپذير است .از طريق صفح هی اصلی سايت شهر مرکز ايالت ،يعنی
ماگدبورگ die Landeshauptstadt Magdeburg/م يتوانيد به شکل آنﻼين وق ت قبلی بگيريد .تمام درخواس تهای بعدی ،
مربوط به دريافت مستمری بيکاری نوع /٢يا همان اصطﻼحا ً پول تنگنای نوع  (Arbeitslosengeld II/ Hartz IV) ۴م يتوانند
به ادار هی کار  Jobcenter/ارائه شوند.
افراد تنها و يا مادران و پدران ت کسرپرست در حال حاضر ماهانه  ۴۴۶يورو دريافت م يکنند .کودکان بسته به س نشان نرخ
تعيی نشد های از اين ميزان کل را دريافت م يکنند .به غير از اين ادار هی کار هزين ههای مسکن را هم تقبل م يکند ،اگر که متراژ و
اجاره بهای مسکن از سقف تعيی نشد ه بيشتر نباشند.
شهروندان اروپايی که به آلمان وارد شد هاند ،قاعدتا ً امکان مطالب هی دريافت مستمری بيکاری نوع /٢يا همان اصطﻼحا ً پول
تنگنای نوع  (Arbeitslosengeld II/ Hartz IV) ۴را در سه ماه اول بعد از ورودشان ندارند .هر چند امکان مطالبه در همين
زمان هم هست ،چنانچه اين شهروندان اروپايی برای حداقل  ٨ساعت در هفته کار کنند.
اگر يک شهروند اروپايی شغل خود را ،که ب هواسط هی آن به آلمان آمد هاست ،از دست بدهد ،در صورت داشتن پی ششر طهايی،
امکان دريافت مقرری حمايتی  Sozialleistungen/وجود دارد .شهروندان اروپايی که بيش از يک سال در آلمان کار کرد ه
باشند و در اين مدت پول بيم هی بيکاری پرداخت کرده باشند ،مانند شاغﻼن آلمانی حق مطالب هی مستمری بيکاری نوع  ١را دارند.
اين مستمری بايد از آژانس کار  Agentur für Arbeit/درخواست شود.
شهروندان اروپايی که بدون شغل وارد آلمان شده اند ،تنها برای  ۴هفته م يتوانند کمک اضطراری دريافت کنند .غير از اين
موضوع امکان دريافت وام برای بازگشت به وطن نيز وجود دارد.
در حال حاضر برای دريافت هر کدام از اين خدمات حمايتی بايد تلفنی يا از طريق ايميل وقت قبلی بگيريد:
ادرار هی امور اجتماعی ماگدبورگ |Sozialamt Magdeburg/
بخش امور مهاجرتی  |Abteilung Zuwanderung/آدرس :ماگدبورگ ،خيابان گئورگ کايزر ،Georg-Kaiser-Straße/
پﻼک  ،٣کدپستی | ٣٩١١۶ايميل  |sozial-und-wohnungsamt@magdeburg.de :شماره تماس٠٣٩١ ۵۴٠ ٣۶٧٠ :
ساعات کاری :دوشنب هها از ساعت  ٩تا  ، ١٢س هشنب هها از ساعت  ٩تا  ١٢و از ساعت  ١۴تا  ، ١٧:٣٠چهارشنب هها و پن جشنب هها
تعطيل است ،پن جشنب هها ،جمع هها از ساعت  ٩تا ١٢
اداره کار ماگدبورگ |Jobcenter Magdeburg/
آدرس :ماگدبورگ ،خيابان اتوُ -ون-گوئريکه  ،Otto-von-Guericke-Straße/پﻼک  ، ١٢کدپستی  | ٣٩١٠۴ايميل:
 |jobcenter-landeshauptstadt-magdeburg@jobcenter-ge.deشماره تماس | ٠٣٩١ ۵۶٢ | ١٧٧٧ :ساعات کاری:
دوشنب هها و س هشنب هها از ساعت  ٨تا  ، ١۵:٣٠چهارشنب هها تعطيل است ،پن جشنب هها از ساعت  ٨تا  ، ١٧:٣٠جمع هها از ساعت ٨
تا ١٣
آژانس کار  |Agentur für Arbeit/آدرس :ماگدبورگ ،خيابان هوهه فورته  ،Hohepfortestraße/پﻼک  ، ٣٧کدپستی
| ٣٩١٠۴ايميل  | magdeburg@arbeitsagentur.de :شماره تماس | ٠٣٩١ ٢۵٧١۴٣٢ :ساعات کاری :دوشنب هها و
س هشنب هها از ساعت  ٨تا  ، ١۶چهارشنب هها و جمع هها از ساعت  ٨تا  ، ١٣پن جشنب هها از ساعت  ٨تا ١٨
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در راهنمای مهاجران ما دبورگ عﻼوه بر بروشورهای اطﻼعا تعداد ب شماری مرا ز م ومشاوره چند
ز انه و همچن برنامه های مختل برای اوقات فراغت شما موجود اشد.

www.willkommen-in-magdeburg.de
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