مركز األعمال – ما الذي يهمنا؟
المهم :مركز العمل مهتم بالتغييرات التي تحصل معكم مثال :في حال تم انجاب مولود جديد,
الإنتقال إلى منزل جديد ,في حال الحصول على وظيفة جديدة .نحن مهتمون بأن نكون على علم
بكل جديد وان يجب تبليغ ذلك فوراّ .يجب تسليم عذر طبي في حال تم التغيب من العمل.

المال:



يتم عمل تطبيق جديد كل ستة اشهر ( يجب التسليم قبل  4اسابيع من نهاية الموعد)
لا يجب عليك الدفع للقنوات العامة (لا يتضمن الستالايت) يوجد استثناء على رسوم
الراديو و التلفاز .اذا كنت تريد يتوجب عليك الطلب.

الشقق:








مركز التوظيف لا يقوم بدفع الكهرباء التي تصل الى بيتك بل يتوجب عليك ان تدفع
بنفسك .
إذا التحركات الخاصة بك ،تحتاج إلى إبلاغ مركز التوظيف .مركز التوظيف يحتاج إلى معرفة
مقدار تكاليف الشقة الجديدة .إذا كنت لا تبلغنا بها ،قد تكون هناك مشاكل ومركز العمل
قد لا يدفع ثمن ذلك .فالعثور على شقة هي مسؤوليتك!
إذا لم تتم الموافقة على شقة من قبل مركز العمل ،ليس هناك مساعدة في إيداع
(كقرض).
يرجى التوقيع على عقد الإيجار الجديد إذا وافق مركز العمل "موافق".
يجب على المالك تعطيك ( Vermieterbescheinigungشهادة مالك لمكتب التسجيل
نوردين! .
إيجار وتكاليف إضافية (المرافق) و/ STADTWERKEالجمعية  ،ومركز الاعمال جاهز للنقل.

العمل  /التدريب :
 إذا كنت تعمل ،يمكنك الحصول على القليل من المال من مركز العمل أو لا شيء على
الإطلاق .هذا ما تحصل عليه من مركز العمل .
 إذا كان المبلغ الذي تحصل عليه ليس مماثلا في كل شهر ،اذاّ عليك أن تعطي على الفور
مركز التوظيف شيك الراتب الخاص بك كل شهر!
 إذا كنت لا تحصل على أي أموال من مركز العمل من بعد الان  .اذا يتوجب عليك دفع الإيجار
وتكاليف إضافية (تكاليف إضافية) والغاز والكهرباء بنفسك.
إذا كان تعمل عليك أن تخبر مركز العمل عن دخلك (مرتبك ) وإلا فإنك قد تتعرض لمشاكل كبيرة


عروض التدريب وعروض العمل من مركز العمل يجب أن تؤخذ على التوالي (على عين
الاعتبار ) ،و يجب عليك تقديم طلب للحصول على وظيفة! (وإلا قد تحصل على غرامة
"عقوبات" = الحد من المال!)

األطفال:



في حال ان لديك اطفال ,يمكنك الحصول على المساعدة .مثال على المساعدات المتاحة:
الرحلات المدرسية ,الغداء مسبق الدفع  ...إلخ .ذلك يسمى " حقيبة التحضير والتعليم".
عند وصول طفل جديد ,قدم على طلب للحصول على إعانة الطفل والحصول على مال
والأبوة على (العمل  /الحكم!) وتحسب تكلفة المال في مركز التوظيف المال على حد
سواء!

المهن (من الصف  / 11بي بي أس ) او التدريب المهني :


للاطفال تحت سن ( 25الذين يعيشون مع عائلاتهم) او للذين يعيشون بمفردهم
بالنسبه للتعليم فإن من (الصف الحادي عشر ) او التدريب المهني فإنهم لن يتلقو بعد الان اي
نقود (المال) من مركز العمل ويمكنهكم التقديم على برنامج توظيف ( )BA-fogاو  BABفي
 Aurichمع السلطات .كما ان الشقق المنزلية لن تعطى ايضا .اما بالنسبة للاطفال  23سنة
الذين يعيشون مع والديهم فإنهم على ضمانة اولياء امورهم " الضمان الاسري الصحي"  .أما
بالنسبه للاطفال القاصرين "الذين يعيشون بمفردهم " فعليهم دفع ضماناتهم (ما يقارب 80
يورو شهريا)
يوجد هناك مكاتب  BABو  BAFöGتوفر ضمانات " يرجى التقديم"

بشكل عام :
 بشكل عام يتوجب عليكم حضور اللقاءات .
 اذا كان لديك اي اسئلة او استفسارات عن مركز العمل يمكنك اخذ موعد مع Klaus Bagusat
)(KVHS north, Gartenweg 21, 26506 Norden
للتواصل اتصل على () 04931/938529
كل خميس من الساعة  2:00مساءا وحتى  4:30مساءا يمكنك التواصل مع مستشار اللاجئين (ألما
نوردوال) في مكتب
في  Alma Nordwallكما يمكنك الذهاب مباشرة الى  Klaus Bagusaحساب
Diakonie Norden

معلومه هامة:
 يرجى عدم توقيع أي ورقة غير مفهمومة من قبلك بإمكانك أخذها الى البيت و سؤال الترجمة الصحيح من أي شخصهذا حق من حقوقك ال يوجد عقد يوقع فوراً.
(على سبيل المثال
فواتير الهاتف ،الغاز ،أو الكهرباء).

