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برگه اطالع رسانی برای جهت یابی

پشتیبانی مالی
پناهندگانی که دارنده اقامت بلندمدت هستند و همچنین به کشورخود بازگردانده نمی شوند ،از شهر ماگدبورگ ،کمک های مالی جهت گذراندن معیشت خود
دریافت می کنند .بنا بر نوع اجازه اقامت متقاضی ،میزان دریافت پشتیبانی مالی متغیر می باشد .متقاضی باید برای دریافت هر پشتیبانی مالی به سازمان
زیربط مراجعه کند.
متقاضیان پناهندگی که هنوز در روند گرفتن اقامت در آلمان هستند و یا ناگزیر با حضور آنها در کشور موافقت شده است ،پشتیبانی مالی از اداره سوسیال
و اداره مسکن دریافت می دارند که بنا بر نیاز ،کمک های مالی در چهارچوب محدودیت های تایین شده و درج شده در کتاب قانون برای امرار معاش و
رفع نیازهای پایه ای همچون خورد و خوراک و دارو و لوازم بهداشتی به ایشان تعلق می گیرد .سکونت متقاضیان پناهندگی و یا پناهندگان با اقامت نامحدود
و یا کوتاه مدت بر اساس نوع اقامت خود ،شامل دریافت امتیاز اسکان در خانه شخصی ،خانه سوسیالی و یا تنها خوابگاه هستند .این یعنی با تغییر نوع
اقامت ،محل اقامت پناهجو تغییر می کند.
پناهندگان با اقامت نامحدود ،پشتیبانی مالی از اداره کار(جاب سنتر) دریافت می کنند .برای دریافت این کمک ،تقاضایی برای گرفتن حقوق بیکاری نوع
دوم(هارزفیر) به این سازمان داده می شود .در ماگدبورگ درخاست اول برای گرفتن این پشتیبانی در اداره سوسیال (اجتماعی) و مسکن در بخش مهاجرت
این اداره انجام می شود .برای گرفتن وقت قبلی برای مراجعه به این اداره می توانید به سایت اینترنتی این اداره مراجعه بفرمایید .افراد مجرد و همچنین والدین
تنها در حال حاضر مبلغ  409یورو دریافت می دارند .کودکان بنا بر شرایط سنی متفاوت به طور ثابت نصف این مبلغ ار دریافت می کنند .عالوه بر این
اداره جاب سنتر مخارج سکونت در خانه خصوصی شما ار به عهده می گیرد ،تا جایی که مساحت و هزینه اجاره آن از محدوده تایین شده توسط این
سازمان بیشتر نباشد.
شهروندان اتحادیه اروپا که به آلمان سفر می کنند ،اصوال پشتیبانی مالی از جاب سنتر(هارز فیر) دریافت نمی کنند .تنها پس از پنج سال سکونت در
آلمان از این حمایت اجتماعی برخوردار می شوند و چنانچه یک شهروند اتحادیه اروپا ،در زمان اقامت در آلمان ،شغل خود ار از دست بدهد ،تنها تحت
شرایط خاصی از این حقوق برخوردار می شود .شهروندان کشورهای دیگر اتحادیه اروپا که بیش از یک سال در آلمان کار کرده اند و به طور مستمر بیمه
بیکاری پرداخته اند ،از حقوق بیکاری نوع اول ،همانند یک کارمند آلمانی برخوردار هستند ،که برای رسیدن به این منظور باید در اداره کار تقاضا نمایند.
به شهروندان اتحادیه اروپا ،که به آلمان سفر کرده و شغلی ندارند ،تنها به مدت چهار هفته کمک اضطراری تعلق می گیرد .عالوه بر این گرفتن وام برای
بازگشت به کشور متبوع امکانپذیر می باشد.

: Georg-Kaiser-Straße 3, 39116 Magdeburgآدرس بخش مهاجرت  Sozialamt Magdeburg:اداره سوسیال
ساعات کار :دوشنبه  9تا  ،12سه شنبه 9 :تا  12و  2تا  5:30بعد از ظهر ،چهارشنبه :اداره سوسیال تعطیل می باشد .پنج شنبه 9 :تا  ،12جمعه 9 :تا
12

: Otto-von-Guericke-Straße 12, 39104 Magdeburgآدرس  Jobcenter Magdeburg:جاب سنتر
ساعات کار :دوشنبه و سه شنبه 8 :صبح تا  15:30بعد از ظهر ،چهارشنبه :جاب سنتر تعطیل می باشد .پنج شنبه 8 :صبح تا  17:30بعد از ظهر،
جمعه 8 :صبح تا  13بعد از ظهر

: Hohepfortestraße 37, 39104 Magdeburgآدرس  Agentur für Arbeit:اداره کار
ساعات کار :دوشنبه 8 :صبح تا  13بعد از ظهر ،سه شنبه 8 :صبح تا  16بعد از ظهر ،چهارشنبه 8 :صبح تا  13بعد از ظهر ،پنج شنبه 8 :صبح تا
 18بعد از ظهر ،جمعه 8 :صبح تا  13بعد از ظهر
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در راهنمای مهاجران ماگدبورگ عالوه بر بروشورهای اطالعاتی تعداد بیشماری مراکز کمکی ومشاوره
چند زبانه و همچنین برنامه های مختلفی برای اوقات فراغت شما موجود می باشد.

www.willkommen-in-magdeburg.de
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