مكتب التوظيف "الجوبسنتر" بون
الخطوات المهمة حول التسجيل بالجوبسنتر
يمكن يي نطا "اإلعانات ويق قانون إعانة طالبي الجوء" حسب "قانون الشؤون اإلجتماعية الثاني" و تحت شروط معينة الحصول على
استحقاقات/إعانات و للحصول على هذه اإلعانات يجب ويقا "لقانون الشؤون اإلجتماعية الثاني" تقديم طلب شخصي لمكتب التوظيف "الجوبسنتر"
ببون .تتم إجراءات تقديم الطلبات إلى لمكتب التوظيف "الجوبسنتر" ببون يي ثالث خطوات:

الخطوة  :1تقديم الطلب
ـ شخصيا خالل أوقات الدوام عن طريق الهاتف ،البريد اإللكتروني أو البريد
ـ جواز سفركم
ـ قرار المكتب اإلتحادى للهجرة والالجئين لمنح صفة الجئ
ـ إذا إقتضى الحال ،تصريح اإلقامة الخاص بكم مع جميع األورا اإلاايية ااألصلية
ـ معلومات عن األشخاص المقيمين يي األسرة اأيراد العائلة
← تجدون هنا دعوة لتقديم المشورة الشخصية للعمالء الجدد خطوة رقم 2

الخطوة  :2حجز موعد خاص بالمشورة الشخصية للعمالء الجدد
يقوم الموظف المعني بمشورة العمالء الجدد بفحص و دراسة مقومات الطلب المتعلق بمرجع األداء ويقا "لقانون الشؤون اإلجتماعية الثاني" كما
سيعطيكم استمارات الطلب ويقدم لكم المشورة الالزمة.
يرجى إحضار المستندات التالية لهذا الموعد:
ـ جواز سفركم )النسخة األصلية(
ـ تصريح (اإلقامة نسخة أصلية) /الشهادة الوهمية الخاصة بكل المعنيين باألمر
ـ
ـ قرار المكتب اإلتحادى للهجرة والالجئين من أجل اإلعتراف بصفة الجئ
إفادة تخصيص مكان السكن ما لم يكن ذلك مذكورا في الشهادة الوهمية
ـ إخطار التوظيف وفقا لقانون خدمات طالبي اللجوء
ـ معلومات حول ظروف السكن (عدد السكان في شقة /مكان اإلقامة ،العنوان ،نسخة من قرار مدينة بون الخاص بالرسوم أو عقد اإليجار
ـ في حال توفر دخل شهري :بيانات عن صاحب العمل ومستوى الدخل
بطاقة الضمان اإلجتماعي إذا كانت متوفرة و رقم تأمين التقاعد
ستحصلون بعد هذه المشورة على موعد لقبول الطلب في مجموعة الطلبات الجديدة ( الخطوة ) 3
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الخطوة  :3خالل الموعد المخصص لقبول الطلب في مجموعة الطلبات الجديدة.
المرجو إحضار كل الطلبات التي تلقيتموها من المستشارين الخاصين بمجموعة الطلبات الجديدة وذلك بعد ملئها وتوقيعها االخطوة )2
يمكن الحصول على المساعدة الالزمة من طرف "الدياكوني" و "الكاريتاس" أو المرايق اإلجتماعية األخرى من أجل ملئ اإلستمارات.
عالوة على ما سلف ينبغي تقديم الوثائق التالية:
سوف يقدم لكم الموظفون المختصون بقبول الطلبات الجديدة معلومات تحتوي على جميع البيانات ذات الصلة بالمواوع واسم الموظف.
 جميع الوثائق المذكورة تحت رقم ا 2إذا لم يتم تقديمها حتى اآلن. إثبات حول األصول المتاحة البيانات المصريية آلخر  3أشهر قبل تقديم الطلب الدليل على تقديم طلبات الحصول على التعويض العائلي لألطفال االرقم الخاص بالتعويض العائلي لألطفال ،إن كان متويراـ الرقم الضريبي
هذه القائمة ليست كاملة ونهائية ،حيث أنه من المحتمل أن يتم طلب تويير إثباتات أخرى يي هذا السيا  .سوف يقدم لكم الموظفون المختصون
بقبول الطلبات الجديدة معلومات تحتوي على جميع البيانات ذات الصلة بالمواوع ،واسم الموظف المختص والوثائق التي يجب تقديمها
"للجوبسنتر".
ال يمكن الحسم يي تسوية طلب الحصول على اإلعانات ويقا "لقانون الشؤون اإلجتماعية الثاني إال بعد تويير جميع الوثائق المطلوبة.
ـ إبحثوا عن شركة للتأمين الصحي وقدموا طلبكم هناك
إذا تم توقيف الخدمات المقدمة لالجئين يسيتم سحب بطاقة التأمين الطبي الخاص بكم من طرف مكتب الرعاية االجتماعية .بما أن لكل يرد يي ألمانيا الحق يي حرية
اختيار التأمين الصحي الذي يناسبه وجب عليكم هنا اإلسراع يي إختيار التأمين الصحي الخاص بكم يي أقرب وقت ممكن وتقديم طلب العضوية ييه .بإمكانكم تقديم
الطلب شخصيا يي الفرع الخاص بالتأمين الصحي أوعن طريق االنترنت.
ـ إذا كان لديكم أطفال ،فيرجى في هذا الحال تقديم طلب للحصول على الدعم الخاص بهم.
يمكنكم الحصول على اإلعانات الخاصة باألطفال حتى سن  18او تحت ظروف معينة لفترة أطول
تجدون االستمارات و المعلومات الخاصة بطلب دعم األطفال لدى صندو شؤون األسرة التابع لمكتب العمل،
العنوان :Villemomblerstraße 101, 53123 Bonn
أو اإلنترنتwww.familienkasse.de. :
ـ البحث عن السكن
إذا كنتم تبحثون عن سكن دائم ،يسيقوم مكتب التوظيف "الجوبسنتر" بتحمل تكاليف اإليجار يي النطا المناسب خالل الفترة التي سيحدد ييها الحصول على
اإلعانات.
سيتم تقديم المزيد من المعلومات بخصوص البحث عن السكن و كذلك حول النطاق المناسب لتكاليف اإليجار حسب مستوى اإليجارات المحلية من طرف مكتب
التوظيف "الجوبسنتر"
يمكنكم كذلك الحصول على المعلومات على االنترنت تحت:
www.job-center-bonn.de
تنبيه هام:
ـ ال يجب إبرام أي عقد إيجار إلى بعد التشاور مع مكتب التوظيف "الجوبسنتر"
ـ يرجى أيضا اإلنتباه إلى لشروط الخاصة باإلقامة.
ـ الرجاء يتح حساب مصريي إذا لم تكونوا قد قمتم بذلك.
إذا كنتم بحاجة للمساعدة المالية قبل إتخاذ القرار بشأن قبول طلبكم الخاص باإلعانات  ،ييمكنكم يي هذا الحال الحضور شخصيا خالل أوقات الدوام إلى مكتب
التوظيف "الجوبسنتر" للحصول على ديعة على الحساب .تحتاجون لهذا ال غرض لكشف حساب بنكي راهن لليوم نفسه ولجواز سفركم إااية إلى تصريح اإلقامة.
يعد االستحقا من حيث المبدأ من الشروط األساسية لديع التعويضات للحصول على هذه اإلعانات ويقا "لقانون الشؤون اإلجتماعية الثاني" .
يجب إخبار مركز العمل بأي تغييرات تطرئ يي ظرويكم الشخصية واإلقتصادية ،وخاصة يي حالة والدة طفل أو التخطيط للتنقل إلى بيت آخر أو عند بدء يي
العمل.
مع أطيب التحيات
امكتبكم الخاص بالتوظيف "الجوبسنتر"
االثنين:

 8:00ـ

12:00

الثالثاء 08:00 :ـ 12:00

األربعاء :مغلق

الخميس 08:00 :ـ 17:00

الجمعة08:00 :ـ12:00

Jobcenter Bonn Rochusstr. 6 . 53123 Bonn Telefon: 0228 – 8549 Telefax: 0228 – 8549 391 Jobcenter-Bonn@jobcenter-ge.de www.job-center-bonn.de

