
  

  

  

 

  معلومات موجزة لمكتب العمل

  اإلعانة االجتماعية /IIإعانة البطالة 
  التأمين األساسي للباحثين عن عمل

         

  أهم النقاط في إيجاز

ا لتغطية نفقاتك الحالية، بما في ذلك معيشتك واندماجك في العمل. ولتأمين نفقات معيشتك، ستتلقى دعًما مالي� يدعمك مكتب العمل في تأمين نفقات 
ومن لقانوني، مصروفات الطعام والمالبس والكهرباء والسكن والتدفئة. باإلضافة إلى ذلك، ستتم تغطية مساهماتك في التأمين الصحي والتأمين التمريضي ا

  التأمين الصحي مصروفات العالج الطبي.ستدفع شركة م ثَ 

  
وما يجب والجهة المسؤولة عن المعالجة هي المدن والبلديات في منطقة كليفه. وهذه المعلومات الموجزة ستوضح لك ما يمكنك الحصول عليه بالتفصيل 

  عليك مراعاته.
 

I إعانة البطالة .II/ اإلعانة االجتماعية  

  :إذا كنت IIيمكنك الحصول على إعانة البطالة 
 

  قادًرا على العمل،• 

  مستحًقا للمساعدة،• 

  عاًما على األقل ولم تبلغ سن التقاعد بعد 15بلغت • 

  .مقيًما في ألمانيا• 

  
الحصول على إعانة اجتماعية إذا كانوا يعيشون  ،عاًما أو األشخاص الذين ال يستطيعون العمل ألسباب صحية 15يمكن لألطفال الذين تقل أعمارهم عن 

  ويحق له الحصول على إعانات فيما يسمى بالمجموعة المستحقة للدعم. ،مع شخص قادر على العمل
 

  المجموعة المستحقة للدعم
حيث يجب استخدام دخل وممتلكات  ما تكون تقيم في مجموعة مستحقة للدعم. ، فعادةً نفسه إذا كنت تعيش في عالقة شراكة أو بصحبة أطفال في المنزل

  كما هو الحال في األسرة.-خرين الشخص لتوفير متطلبات اآل
 



 

 

        

    

  هي إعانات تهدف إلى ضمان توفير نفقات المعيشة. ويندرج ضمن ذلك: ؛واإلعانات االجتماعية IIإعانة البطالة 

 

  االحتياجات المتكررة
ويعتمد مقدار هذه  ت الطعام والمالبس والكهرباء والعناية بالجسد واألغراض المنزلية، إلى جانب أشياء أخرى.اتغطي االحتياجات المتكررة مصروف

  أعزب، أو يعيش في عالقة شراكة).  ؛والوضع الشخصي (على سبيل المثال على العمراإلعانة بشكل أساسي 
 

  ).www.bmas.de(يمكنك العثور على االحتياجات المتكررة الحالية على الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون االجتماعية الفيدرالية  
 

  االحتياجات اإلضافية
للنساء الحوامل أو الوالدين ممن يُربون طفالً  ؛ظل ظروف معينة، يمكن دفع االحتياجات اإلضافية إلى جانب االحتياجات المتكررة، على سبيل المثالفي 

  بمفردهم.
 

  اإلقامة والتدفئة
لذي تعيش فيه. وفي منطقة كليفه، تبلغ تكلفة اإلقامة سيتم تغطية مصروفات اإلقامة والتدفئة حتى قيمة معقولة. وتحديد القيمة المعقولة يعتمد على المكان ا

يورو إذا كنت تعيش في شقة. إذا  700يورو على األقل إذا كنت تعيش بمفردك و 490والمصروفات اإلضافية ومصرفات التدفئة في الوقت الحالي مثالً 
  ع عقد إيجار جديد.كنت ترغب في االنتقال، فيرجى الحصول على موافقة مكتب العمل الخاص بك قبل توقي

 

II.  .اإلعانات التي تدفع لمرة واحدة  

دفع لمرة واحدة، على سبيل المثال لتوفير األثاث المنزلي األولي بما في ذلك يمكن منح إعانات تُ  ؛اإلعانة االجتماعية /IIباإلضافة إلى إعانة البطالة 
  التجهيزات األولية للحمل والوالدة.األجهزة المنزلية، والتجهيزات األولية لتوفير المالبس أو 

 

III..  التأمين الصحي وتأمين الرعاية  

تدفع شركة التأمين  ومن ثم؛، فأنت مشمول بشكٍل إجباري قيد التأمين الصحي القانوني وتأمين الرعاية طويل األمد. IIبصفتك مستفيًدا من إعانة البطالة 
  الصحي مصروفات العالج الطبي.

 

IV.  .ليم والمشاركةإعانة التع  

م والدفاتر يمكن تغطية المصروفات اإلضافية لألطفال والمراهقين والشباب، على سبيل المثال لشراء اللوازم المدرسية (مثل الحقيبة المدرسية واألقال
  إلخ...والكتب) أو لالشتراك في الرحالت المدرسية، 

 

Vإعانات االندماج في سوق العمل .  

العمل. سيتحدث معك موظفو مكتب العمل حول هذا األمر ويقدمون لك وظائف مناسبة. إذا كنت بحاجة إلى المزيد من يدعمك مكتب العمل في بدء 
  المعرفة والمهارات، فيمكننا أن نقدم لك التدريب األساسي والتدريب المستمر.



 

 

        

  
    

VI.  .ما هو تأثير الدخل وممتلكاتك؟  
ستثنى من ذلك على سبيل المثال، األثاث المنزلي). قبل أن تتلقى إعانة مالية، يجب أن تستخدم أموالك الخاصة، أي دخلك وممتلكاتك القابلة لالستخدام (يُ 

مال. يمكنك أيًضا الدخل هو أي دخل مالي تحصل عليه بعد تقديم طلبك. والممتلكات هي "األشياء العينية" التي تمتكلها قبل تقديم الطلب ويمكن تقديرها بال
  طية نفقات معيشتك.ولكن دخلك ال يكفي لتغ ،إذا كان لديك عمل IIالحصول على إعانة البطالة 

 

VII.  .تقديم الطلب  
عند تقديم الطلب فقط. وللقيام بذلك، يجب عليك التسجيل في مكتب العمل المختص بك في  SGB IIيتم توفير اإلعانات وفًقا لقانون الشؤون االجتماعية 

  أقرب وقت ممكن.
 

  ر على بيانات االتصال الخاصة بمكاتب العمل في منطقة كليفه في الملحق.ومكتب العمل في المكان الذي تعيش فيه هو الجهة المختصة. يمكنك العثو 
 

  نترنتجديٌر بالذكر أن تقديم الطلب مجانّي. ستحصل على االستمارة من مكتب العمل على اإل 
 ) /ii-arbeitslosengeld-von-kleve.de/de/fachbereich4/beantragung-https://www.kreis(  ًجميع األسئلة  ناإلجابة ع رجاء

  في الطلب والمرفقات بشكل كامل وبصدق.
وبخالف ذلك، اسأل مكتب العمل ب بإحضار شخص ما معك عند تقديم الطلب ليقدم لك الدعم الالزم. إذا كنت ال تتحدث األلمانية جيًدا بعد، فنحن نرحِّ 

  الخاص بك عما إذا كان يمكنه توفير مترجم فوري.
 

VIII.  .ما الذي يجب عليك مراعاته؟  
ا إذا ُطلب منك ذلك. إذا لم تتمكن من االلتزام بالموعد، يرجى إبالغ ًما بتقديم تقرير إلى مكتب العمل الخاص بك شخصي� بمجرد تقديم طلبك، ستكون ملزَ 

جاب العمل المختص بك على الفور. إذا كانت هناك أي تغييرات قد تؤثر على اإلعانات (مثل بدء العمل أو الدراسة، أو تغيير محل السكن، أو إنمكتب 
ت فاطفل، أو انتقال شخص من العيش لديك)، فيجب عليك إخطار مكتب العمل على الفور. وإال فقد تتعرض لمساوئ (رد اإلعانات الزائدة أو المخال

  اإلدارية أو اإلجراءات الجنائية).
 

ق أنت ملزم باستغالل كل فرصة لتوفير نفقات معيشتك من مواردك الخاصة. هذا يعني أنه يجب عليك البحث عن عمل بشكل مستقل والتقدم لاللتحا
  بعروض العمل معقولة.

 

IX.  .المزيد من المعلومات  

  ستجد المزيد من المعلومات في:
 

  .التأمين األساسي للباحثين عن عمل" – SGB II"ورقة معلومات قانون الشؤون االجتماعية • 
 

https://www.kreis-يمكنك العثور على المزيد من المعلومات ووثائق الطلب الضرورية على موقع الويب الخاص بمقاطعة كليفه (
). /ii-arbeitslosengeld-von-kleve.de/de/fachbereich4/beantragung  يمكن لمكتب العمل المختص بك أيًضا تقديم المعلومات في

  مقره.



  الموظفون المختصون

  بيانات االتصال الخاصة بمكتب العمل في دائرة كليفه 

  موقع اإلنترنت  رقم الهاتف  العنوان  المدينة / المقاطعة:

  hau.de-www.bedburg  02821/  660 - 0  بيدبورغ هاو Rathausplatz 1، 47551  مقاطعة بيدبورغ هاو

  www.emmerich.de  02822/  75 - 170  إميريش آم راين Geistmarkt 1، 46446  مدينة إميريش آم راين

  www.geldern.de  02831/  398 - 0  غيلدرن Issumer Tor 34، 47608  مدينة غيلدرن

  www.goch.de  02823/  320 - 0  جوخ Markt 15، 47574المصلحة:   مدينة جوخ

  www.issum.de  02835/  10 - 0  إيسوم Herrlichkeit 7-9، 47661  مقاطعة إيسوم

  www.kalkar.de  02824/  13 - 0  كلكار Markt 20، 47546  مدينة كلكار

  www.kerken.de  02833/  922 - 0  كيركن Dionysiusplatz 4، 47647  مقاطعة كيركن

  ww.kevelaer.dew  02832/  122 - 0  كيفهلير Peter-Plümpe-Platz 12، 47623  مدينة كيفهلير

  www.kleve.de  02821/  84 - 500  كليفه Lindenallee 33، 47533المصلحة:   مدينة كليفه

  www.kranenburg.de  02826/  79 - 0  كراننبيورج Klever Straße 4، 47559  مقاطعة كراننبيورج

  مدينة ريس
 Rudolf-Diesel-Straße 8، 46459المصلحة: 

  ريس
0 - 51  /02851  rees.de-www.stadt  

  urdt.dewww.rhe  02845/  9633 - 0  روردت Rathausstraße 35، 47509  مقاطعة روردت

  www.straelen.de  02834/  702 - 0  شتريلن Rathausstraße 1، 47638  مدينة شتريلن

  www.uedem.de  02825/  88 - 0  أوديم Mosterstraße 2، 47589  مقاطعة أوديم

  02836/  9155 - 0  واتشتندونك Weinstraße 1، 47669  مقاطعة  واتشتندونك
www.wachtendonk.d

e  

  www.weeze.de  02837/  910 - 0  فيزه Cyriakusplatz 13-14، 47652  دائرة فيزه

  kleve.de-www.kreis  02821/  85 - 0  كليفه Nassauerallee 15-23، 47533  دائرة كليفه

 


