
24. Februar 2016 



KreisJobCenter Marburg                                          

2 

9. März 2017 

 لماذا انتقلت المسؤلية االَن إلى مركز العمل في المقاطعة؟

حسب وضع إقامتكم القانوني في المانيا يوجد فيما يخص الحقوق للحصول على 

 . خدمات قوانين ومسؤليات مختلفة/إعانات

لهذا  كان المكتب االجتماعي  . لقد حصلتم حتى االَن على اإلقامة المؤقتة، أو السماح باالقامة

(Sozialamt )الخدمات حسب قانون طلب /هو المسؤل عنكم وقد حصلتم على اإلعانات

 .اللجوء

لقد حصلتم على تصريح باالقامة من مصلحة شؤون . أما االَن فقد تغير وضع إقامتكم القانوني 

هو المسؤل عنكم، ( KreisJobCenter)األجانب، وعليه فأن مركز العمل في المقاطعة 

يتم طبقاَ لقانون اَخر، تحديداً القانون  الخدمات/كما أن الحقوق في الحصول على اإلعانات

 (.SGB II)ٍاالجتماعي الثاني 

يقضي القانون االجتماعي الثاني بتقديم الدولة األعانات في حالة أن المرء غير قادر على  
هذا يعني أّواًل القيام بكل ماهو ممّكن وأيضاً استنّفاد اإلمكانيات . تأمين حاجته المعيشية بنفسه

 . الذاتّية قبل الحصول على هذه األعانات

 .واليوم نقدم لكم التفاصيل التي يجب عليكم مراعاتها
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 معلومات عامه حول مركز العمل في المقاطعة  

    KreisJobCenters   

 بيدن كوبف  –أصبح مركز العمل أحد اقسام إدارة مقاطعة ماربورج   01.01.2005منذ 

 :  وله ثالثة مواقع هي

 بيدن كوبف شتادت اَلن دورف   ماربورج

  في نهاية هذه المحاضرة سوف تجدون ملخص حول المسئوليات

 . للمقابالت الشخصيه ُيرجى تحديد الموعد مسبقاً 
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   معلومات حول عمل مركز العمل في المقاطعة
 

 

مندمجة للحالت الفردية       /إدارة متكاملة  
 

 
 

شخص واحد يقوم بإدارة الحالة وإنجاز العمل               -   

 

المكثف   /رعاية مكثفة بالزبون من خالل التواصل القريب -     

ُيتفق على المواعيد وتحدد مسبقا، حتى ُتعطى الحالًة الوقت)   

(                                                الكافي والمناسب  

 

المعرفة بحالة كل أعضاء المجموعة ذو الحاجة             -                  

            

األخذ والعطاء                     / المبداء هو الدعم والمسائلة -   

(2من القانون اإلجتماعي  1الباب )                                 

 

 موظفة مختصة/يهتم بـشؤن كل واحد منكم موظف مختص
  

 

                             

 

 . الموظفة، رقم التليفون والميل على كل الرسائل وذلك في رأس القائمة على اليمين/تجدون إسم الموظف 
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 تقديم الطلب، الطريقة المتبعة

 

 

  ؟من متى يبدأ دفع اإلعانات 

 . مبدئياً من بداية الشهر األول لتقديم الطلب

 
 

  متى وكيف يتم دفع اإلعانات المالية؟ 

في الوقت المناسب، وقبل  الطلب الثاني ، ويجب أن ُيقدم  اشهر 6هي فترة الحصول على اإلعانه 

 .  نهاية الفترة،عندئذ سوف يتم فحص شروط تقديم اإلعانة مجدداً 

 

على سبيل (. )أو على حساب شخص ثالث)على حساب مقدم الطلب بداية الشهر التحويل يتم في 

 (لشهر يناير 01.01المثال 
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ما هي واجبات المشاركة؟   

  

أو المخولين بالحصول على اإلعانات/ واجبات مقدم أو مقدمة الطلبمن  أن يدلو بالمعلومات  

.الظروف، والحقائق وكذا التغيرات التي لها تأثير على اإلعانات حول كل  

 :لذلك يجب اإلدال بما يلي

 . كل المداخيل أو أي تغيير فيها•

 .كل الثروة أو أي تغيير فيها•

 .من األسرة/ سكن أي شخص جديد أو تعزيل أي شخص من المسكن الجماعي•

 .أو النهاية من أي شغل/ البدء في•

 .الغياب عن مكان اإلقامة•

 بيدن كوبف أو حّتى النقل إلى منطقة خارج المقاطعة –النقل ضمن مقاطعة ماربورج •

 تغيير رقم التيلفون•

 عند التخطيط للمّ الشمل األسري يجب تقديم وثائق القنصلية •

 البراهين/تقديم الوثائق المناسبة. 

يجب المشاركة في اإلجراَت التي من شأنها أن تؤدي إلى نهاية الحاجة للمساعدة. 

 واجب المشاركة
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 من مساهاماتكم الخاصة

 الغياب عن مكان األقامة

 .يجب عليك البقى في مكان إقامتك SGB II)) 2عند الحصول على إعانات طبقاً للقانون االجتماعي 

زيارة اصدقاء أو / إجازة/ الرحلة: على سبي المثال)في حالة الغياب سواء كنت في المانيا أو خارجها 

 .يجب عليك أن تتقدم بطلب لدى مركز العمل في المقاطعة مسبقاَ وأن تحصل على الموافقة( أقارب

بإخبار  شخصياً  بعد العودة يجب أن تقوم. يوماَ في السنة لتغيب فيها عن مكان إقامتك 21يسمح ب 

 .مركز العمل بعودتك

 الخدمات لهذه /يوماً، فأنك تفقد اإلعانات 21إذا سافرت بدون موافقة مركز العمل أو تغيبت أكثر من

 .المدة

 التواصل البريدي 

تأمين التواصل وياك (. االثنين حتى الجمعة)في ايام العمل   تؤمن إمكانية التواصل معاك  يجب أن

 . مهمتك أنت
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 المشاركة في حالة المرض 

 التبليغ في حالة عدم القدرة على العمل )المرض(

(أو موعد أو عدة مواعيد/ عدم القدرة على المشاركة في إجراء )في حالة عدم القدرة على العمل   

  يجب وبدون المطالبة وبدون تأخيراإلبالغ بهذا، إذن في نفس اليوم )عند الضرورة تلفونياً (. 

. وفوق هذا يجب اإلبالغ عن المدة المتوقعة  

، فالبد  أن  تبرزو شهادة طبية(عدم القدرة على المشاركة)إذا تجاوزت فترة عدم القدرة على العمل    

عدم القدرة على )تحتوي على المدة المتوقعة، وذلك قبل نهاية اليوم الثالث لعدم القدرة على العمل   

(.أو موعد أو عدة مواعيد/ المشاركة في إجراء   

 

أطول من تلك في تقرير الطبيب، فال بد من إبراز شهادة طبية /في حال تجازت هذ الفترة تلك المتوقعة  

.جديدة، وتقديمها دون تأخير  
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 بعض القواعد المهمة، التي نرجو أن تؤخذ بعين اإلعتبار

 يجب أن تقدم الطلبات مسبقاً، إذن  قبل الحدث، قبل الشراء، تقديم الطلبية، اإليجار، النقل إلخ  . 

 .اإلعانات الالحقة التقدم اليعني أنوهذا    

 

 البد من مراعات واجبات المشاركة المذكورة بعاليه. 

 

 حول هذا مع مركز العمل فيمسبقاً إذا رغبت في النقل، تحادث / إذا رغبت أن تستأجر مسكن اَخر  

 يحب مراعاة الحدود القصوى فيما يخص(. قبل التوقيع على عقد اإليجار/ قبل اإليجار)المقاطعة    

 .، والتكلفة للسكنالمساحة   

 .بعد قليل معلومات إضافيةتتبع    

 

 

   .عن حالتكم المسؤل/ إذا لديكم اسألة، إسألو المسؤلة 
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مقدمه  -الشروط القانونية   

 الحقوق األساسية

 سوق في العمل ممارستهم من اإلعاقة او المرض يحد ال الذين األشخاص ) العمل على القادرين 

 ،(اليوم في ساعات ثالث األقل على العام لعمل

(المعاش سن حسب) سنه 67-65 أعمارهم تصل لم والذين فوق، فما سنه 15  إعمارهم الذين،   

المانيا في وقانوني دايم، بشكل يقيمون الذين ،  

والمعيشة السكن، حاجيات في تشترك كمجموعة يعيشون الذين االقارب، وكذا. 

 

 أنكم يعني هذا) محتاجين كنتم إذا ،(SGB II)  2 االجتماعي القانون حسب اإلعانات على تحصلون←

  ( ثروتكم من أو دخلكم من الضروية حاجاتكم سد ضمان على كلياً  أو جزئياً  قادرين غير
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الخدمات /حساب اإلعانت  

  (SGB II)  كيف يتم حساب الحقوق طبقاً للقانون االجتماعي الثاني

 

  يتم حساب الحقوق للمجموعة المحتاجة  (BG)  

 

  هذه الحاجة –في هذا يتم أوالً حساب ما يحتاحه الفرد في المجموعة  من إعانات ماليه. 

 

 بعدها يتم فحص ماذا إذا لدى المحتاج دخل وكذا، نوع هذا الدخل، حتى يتم تموين الحاجة. 

 

 بعدها يتم فحص، ماذا إذا لدى المحتاج ثروة، وكذا نوع هذه الثروة، حتى يتم تموين الحاجة. 
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مجموعة الحاجة –الخدمات /حساب اإلعانات  

 

 ؟(BG) المحتاجين مجموعة إلى ينتمي من

 :وكذا (ELB) اإلعانة على الحصول في الحق لهم والذين العمل، على قادرون هم الالتي/الذين

بشكل بعض عن منفصلين يعشيون ال الذين الحياة، قيد على المتزوجون) الحياة شريكة/شريك 

 (المسجلون الحياة شركاء /المتزوجون غير الحياة شريكة شريك، / دائم

،ل السكن نفس في يعيشون الذين والبنات االبناء ELB اعمارهم تتجاوز لم إذا حياته، وشريك 

 الضرورية حياتهم حاجات سد ضمان على يقدرون وال متزوجون، وليسو والعشرون، الخامسة

 .بأنفسهم

 

  
 عاماَ ال ينتمون إلى مجموعة الحاجة ويجب أن يقدمو طلباتهم بأنفسهم 25االطفال بدًء من 

، (تحت شروط محددة)المتقاعدين، الذين هم في حالة تأهيل مهني : الخمات/اإلقصاء من اإلعانة

 .  المساجين، االشخاص الذين اليرقدون للعالج  في المصحات
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 الحاجات 

 :تقسم كما يلي   2حسب القانون االجتماعي ( الخمات/اإلعانات)الحاجات 

 
المأكل، الشرب، الكهرباء، التيلفون، األنترنت، تذاكر الباص، المشاركة في الحياة العامة : الحاجات االساسية

 .   ، تبديل الملبس واألدوات المنزلية(السباحة: مثال)

 على سبيل المثال الحوامل، المربيين الوحيدين من الوالدين، خاصة أنماط التغدية في : اإلضافية الحاجات

 .حالة حساسية محددة

على سبيل المثال التأثيث األول للمسكن: اإلعانات لمرة واحدة. 

 (.تكاليف السكن، والتدفئة) تكاليف المسكن المناسبة والضرورية 

 رحالت /لالطفال في الحضانة والمدرسة، مثال على ذلك للرحالت  التعليم، والمشاركةحاجات

 .المدارس، إعانة األكل، الدروس الخصوصية

(تأمين العناية الصحية =عند الحق في هذا ) تأمين الصحة، والعناية الصحية 

 ًتعويض تكاليف تقديم الطلبات، مواصلة التأهيل، وهكذا: ، مثال على ذلكدعم الدمج في سوق العملوايضا  . 
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 إرشادات حول التأمين  الصحي والعناية الصحية

إذا كان لديك حق اإلقامة في المانيا،  فلك الحق أن تأمن على نفسك لدى أحدا  شركات التأمين 

 .الصحي والعناية الصحية

 

 

 

 

 

 .يجب عليك القيام بهذا بنفسك

 :إذا لم تقم به بعد

 (لدى مركز العمل في المقاطعة يوجد نموذج)تأمين العناية الصحية / ابحثو عن شركة تأمين صحي 

 اتجه إلى شركة تأمين مختارة، وأحصل منهم على تأكيد أنك قد قُبلت لديهم. 

 المسؤل عن حالتك في مركز العمل للمقاطعة/قدم هذا التأكيد للمسؤلة  . 
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للتعليم والمشاركة( خدمات/إعانات)حاجات   

 

 تكاليف الحضانة، أو الرحالت المدرسية القصيرة وكذا الرحالت المدرسية التي تستمر لعدة أيام 

 

  ( € -,1المشاركة الشخصية لكل أكلة ) األكل الجماعي في المدرسة، الحضانة، أو لدى المربية 

 

  (01.02بدء من   € -,30للسنة،   01.08بدًء من  € -,70) االحتياحات الخاصة بالمدرسة 

 

 تكاليف النقل المدرسية، مادامت التكاليف قليلة ولم يتحملها شخص ثالث.  

 

 انشطة مدرسية مكملة، وداعمة للتعليم، مادامة مناسبة، وضرورية لتحقيق الهدف المدرسي 

 

   10سنه  18حاجات المشاركة في الحياة االجتماعية، والثقافية في المجتمع، للذين هم تحت,- € 

درس في المواد الفنية، انشطة التأهيل الثقافي، أو المشاركة في اوقات / إشتراك األعضاء: شهرياً 

 .الفراغ

 

 .  هذه الخدمات تحصلون عليها بعد تقديم الطلب فقط لألطفال ما دون الخامسة والعشرون عاماً 
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 إرشادات حول رسوم حضانة األطفال

 .إذا كان لديك اطفال واطفالك يزورون الحضانة أو مربية فأنه يتم دفع رسوم لهذا 

 .تعويضها من قبل مركز العملاليتم هذه الرسوم 

 توجه إلى مصلحة الشباب وقدم طلب هناك لتعويض هذه الرسوم أو الحصول على جزء  من هذه الرسوم
 

 :إذا كنت تسكن في مدينة ماربورج 
 Stadt Marburg, Fachbereich 5 – Kinder, Jugendliche und Familie, Friedrichstrasse 36 

35043 Marburg, Tel.: 06421-201-0 
 

:Biedenkopf, Dautphetal, Gladenbach, Bad Endbach, Steffenberg, Angelburg إذا كنت تسكن خارج ماربورج:  

Landkreis Marburg-Biedenkopf, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Kiesackerstr. 12, 

35612 Biedenkopf, Tel.: 06461-79-0 
 

 :إذا كنت تسكن خارج ماربورج
Landkreis Marburg Biedenkopf, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Im Lichtenholz 60, 

35043 Marburg, Tel.: 06421-405-0. 

 .يجب أن تقوم بهذا بنفسك

 .إذا لم تقوم بهذا بنفسك، فأنه يجب عليك أن تدفع الرسوم لهذا من جيبك
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 دعم النساء واألسر

-واألسر  –مركز العمل في المقاطعة يدعم النساء خاصة   

!تواصلو معنا  

:نحن نقدم المشورة حول المواضيع التالية  

 طرق التأهيل والعمل للنساء 

 التوفيق بين األسرة والعمل 

الحضانة، المدرسة والتأهيل 

 الصحة 

 المشاكل األسرية 
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 دعم النساء واألسر

نحن نقدم المشورة حول دعم المرأة واألسرة   

-المكلّفة للمساواة في الفرص في سوق العمل السيدة بيآتِه شتندنباخ    

:تيلفون 7224 405 -06421  

StendebachB@marburg-biedenkopf.de 

  

 

 

 خدمات إستشارية للنساء والوالدين مع أطقال بدًء من 3 سنوات 

.مستشارة العودة إلى العمل مرة أخرى  

:السيدة رامونا ِهل  تيلفون 7123 - 06421     

HellR@marburg-biedenkopf.de  

.سنوات 3تقديم المشورة للنساء والوالدين الذين لهم أطفال ما دون   
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 الدخل

 ماذل يعني الدخل؟

 !كل المداخيل الماليه، والعينية ذات قيمة نقدية 

 .انتم ملزمون باإلدالء حول كل انواع الدخل وتقديم الطلب  للحاجات ذات األولوية

 

 :     ُتخصم من الدخل المبالغ المعفية، على سبيل المثال 

 شهريا، وحسب الظرف   € 100المبلغ المعفي  ،(مثالً تكاليف السفر)المصروفات المشروطة بالعمل

 يمكن أن يكون أعال،

،من الدخل من العمل يتم إعفاء مبلغ إضافي بالتدرَج وبنسب معينة 

(     = ريستر رينته: مثال)االضافية  األشتركات في تأمين العجزة„Riester-Rente“ 
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 الثروة

 ؟ الثروة من يعد ماذ

 :مثالَ  ، الخارج في الموجودة  ًأيضا المانيا، في القيمة ذات األشياء كل

 ،مقطورة سيارة بنكيه، ارصدة عقارات، سيارة 

 إئتمان صناديق في اسهم سندات، مدخرات، نقديه، مبالغ (Fonds)،   

،تعاونيات، في حصص شركات، في حصص أسهم 

رنته، ريستر للتقاعد، خاص تأمين والتقاعد، الحياة على تأمين 

،اراضي بيوت 

 

 :المثال سبيل على معفية، مبالغ توجد – محمي  الثروة من محدد جزء نإ 

 مناسبه، منزلية امتعة 

 (يورو 7.500 حد إلى) مناسبة سيارة، 

 (والشخص العمر، حسب) يورو 3100 األقل على شخص لكل مدخرة، ثروة، 

 رينته ريستر تقاعد معاش. 
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 الحاجات ذات األولوية

؟ الخدمات ذات األولوية /ماهي اإلعانات  

الخدمات، يمكن الحصول على اإلعانات لسد الحاجات حسب/بعد أن قد تم أستنفاذ هذه األعانات  

  القانون االجتماعي الثاني 

: إذا كان لديكم اطفال فاألهم بالنسبة لكم في الوقت الراهن  

 عالوة األطفال,(Kindergeld)   وإعانة األطفال  (Kinderzuschlag) (صندوق األسرة) 

إعانة الوالدين 

فلوس العناية. 

. تحصلون على هذا الرقم في رسالة خاصة. ُيرجى تقديم الرقم الضريبي لمركز العمل في المقاطعة

 .إذا لم تحصلوعليه ُيرجى مراجعة مكتب الضرائب

:خدمات ذات اولوية، على سبيل المثال/يوجد إعانات  

  1إعانة السكن، معاش التقاعد، اإلعانة المرضية، إعانة البطالة، 

،إعانة االمومة أثناء الحمل، ومساعدة إضافية لها 

 التأهيل/ ُمنح التعليمBAFÖG/BAB  (وكالة العمل، مكتب دعم التأهيل) 

لكن مكتب العمل سيعلمكم في حال ينطبق عليكم . لكنها التنطبق عليكم في الوقت الراهن

. الدعم  
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 البحث عن السكن -السكن 

 

 

 إسأل حول الحدود المناسبة

المسؤل/المسؤلة   

.عن حالتك   

 

 

وقبل أن توقع على / قبل أن تستأجر سكن

المسؤل عن  /العقد أعرض على المسؤلة

.حالتك عرض إيجار مكتوب    
 

 عدد االشخاص الحد األقصى لمساحة السكن 

متر مربع 20  تد بير منزلي مكون من شخص واحد 

متر مربع 30 شخص )تد بير منزلي مكون من شخص واحد  

(واحد  

 

شخص )تد بير منزلي مكون من شخص واحد  متر مربع  40

(واحد  

 تد بير منزلي مكون من شخصين متر مربع 50 

 تد بير منزلي مكون من شخصين متر مربع  60  

 تد بير منزلي مكون من ثالثة أشخاص متر مربع 75   

 تد بير منزلي مكون من أربعة أشخاص متر مربع 87

 تد بير منزلي مكون من أشخاص متر مربع 99   

 لكل شخص إضافي 

 متر مربع12+ 
 كل عضو جديد في األسرة

 يعد من التكاليف إيجار السكن األساسي مضاف إليه تكاليف التشغيل المتفق عليها في العقد، كالماء، والمجاري، رسوم القمامة، التأمينات

 .   سوف يتم فحص تكاليف السكن إن كانت مناسبه، بناء على القيم المبينة في هذا الجدول. المحولة، والضرائب

 .   ال تعد من تكالبف السكن طبقا للتعريف تكاليف الخشب، التيار الكهربائي، التأثيث، والمياه الدافئه

بيدن كوبف -الحدود القصوى لدى مركز العمل في مقاطعة ماربورج  
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 البحث عن السكن -السكن 

ذا أردت إستئجار سكن اَخر،إ  

 إذا أردت النقل،

بيدن كوبف -خصوصاً إذا رغبت في اإلنتقال إلى خارح مقاطعة ماربورج   

 

 حينها يرجى مراعاة الخطوات التالية:

 

!المسؤل المباشر عن حالتك بهذا الموضوع مسبقاً /أخبرو المسئولة( 1  

كنتمأنتم تحصلون في العادة على شهادة حول ضرورة النقل مع رسالة الموافقة، إذا ( 2  

هذه الشهادة تحتاجون . تسكنون في سكن مناسب مستأجر من المكتب األجتماعي 

. عرضها على مركز العمل في المنطقة االَخرى، التي ترغبون في األنتقال إليها  
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 البحث عن السكن -السكن 

!إستعلمو حول الحدود المناسبة لمساحة السكن ( 3  

  بيدن كوبف، دعوا المسؤول المباشر على حالتكم   -إذا رغبت في إيجار مسكن في ماربورج

 .يفحص عرض اإليجار

  بيدن كوبف، اسأل مركز العمل  -إذا رغبت في إستئجار مسكن اليقع في مقاطعة ماربورج

 .في المكان الجديد حول الحدود المناسبة للسكن هناك

 . إبحث عن سكن يتوافق مع هذه الحدود

 

، التي “ شهادة إيجار”على النموذج  احصل على عرض مكتوب من المؤجر، على سبيل المثال( 4

 .  بإمكانكم الحصلون عليها من مركز العمل

موافقة مكتب العمل المسؤل عليكم، إذا أردتم التقدم  دائماً أن تستأجرون مسكن، أنتم تحتاجون  قبل

خدمات حسب القانون اإلجتماعي الثاني، ما عدا ذلك فأنه يمكن عدم /بطلب للحصول على إعانات

 .   تعويض التكاليف المختلفة
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 البحث عن السكن والنقل -السكن 

بيدن كوبف، وإن تمت الموافقة من قبل مركز العمل الجديد  -إذا أردت اإلنتقال من مقاطعة ماربورج ( 6  

. االستئجار والنقل، فسوف تحصل هناك على إستمارة يتم تدوين الموافقة عليهاعلى   

   

. أعرض هذه اإلستمارة على مركز العمل الحالي( 7  

 

.أخبر مركز العمل الحالي بموعد النقل( 8  

أو اثاث منزلية تقدم بطلب إلى مركز ( تكاليف السفر: مثال)خدمات أثنا النقل /إذا أحتجت إلى إعانة( 9

 العمل للحصول على اإلعانة وذلك قبل النقل، أو الشراء. أما بعدها فلن تقدم أي مساعدة.

بيدن كوبف، فأنه يجب عليك ألن تتقدم بطلب جديد للحصول على  -إذا نقلت من مقاطعة ماربورج ( 10

بدًء من اإلنتقال . الخدمات حسب القانون األجتماعي الثاني لدى مركز العمل الجديد المسؤل عنك/اإلعانات

. بيدن كوبف أي نقود اُخرى -لن يقدم مركز العمل في مقاطعة ماربورج   
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 معلومات خاصة 2  -السكن 

، الذين كانو أثناء التقدم بالطلب يعيشون مع والديهم، اليسمح 25الشباب تحت ال  

 .لهم تغيير السكن الجماعي دون سبب مبرهن، يبرر هذا

ولكن في حال خروجهم من السكن الجماعي، فأن بإمكان مركز العمل أن يرفض تحمل  

 .     تكاليف السكن، والتدفئة، وكل التكاليف المتعلقة بالنقل، وأستئجار السكن

في حال خططت أن ينتقل إليكم بغرض السكن أحد أعضاء األسرة، نرجو إخطار  

 .الموظف المسئول عنكم بهذا دون تأخير/الموظفة

خصوصاً بالنظر إلى إحتمال إستئجار مساحة سكن إضافية، هناك بعض النقاط التي ال  

 .   بد من مراعاتها، وفحصها

الرجاء مراعاة أّن مهمة السيد شوتس تّكمن  فقط في مساعدتكم في البحث عن سكن  

 .   وأّن عليكم مواصلة البحث عن السكن المناسب في مكان إقامتكم
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لطريق المشترك إلى العمل ا  

واحتياجات  هو أن تتمكنو من تأمين إحتياجاتكم، المالية( SGB II)هدف القانون االجتماعي الثاني 

 .  اقاربكم في مجموعة الحاجة بأنفسكم وكلياً 

كل قادر على العمل، بغض النظر عن رجل أو إمرأة ملزمون بالقيام بكل شيئ ممكن، كي يمولو 

 .أنفسهم بأنفسهم ويقومون بأعمل معقولة

 

 .أن تتعلمو اللغة األلمانيةواالَن فأنه من الضروري  

 .  للدمج/لقد حصلتم من مصلحة األجانب على إستمارة  للمشاركة في دورة لغوية  

 .  المسؤل عنك/الموظف المسؤلة/إذا لم تحصل على مثل هذه اإلستمارة، توجه إلى الموظفة 

شهادة على إن المشاركة في إحدى دورات الدمج واجبة، ومن المهم أن تنهوا الدورة والحصول      

. عند نهايتها  
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لطريق المشترك إلى العمل ا  

.  دورات اللغة يوجد منشور معلومات باللغة العربية/فيما يخص  دورات الدمج

 في هذه المنشور تم شرح كيف تحصل على تكاليف النقل. 

.   كما أنه توجد قائمة بأسماء الهيئات التي تعرض دورات للدمج واللغة  

يمكنكم الحصول على هذا المنشور، والقائمة من مركز العمل في المقاطعة، على   

 .سبيل المثال عند نهاية هذه المحاضرة

 :الرجاء مراعاة 

إذا لم تزور، أو تنهي أي من . كل وحدة من الدورات اللغوية يجب أن ُتنجز دائماً 

الوحدات كما ينبغي، يمكن يؤدي هذا إلى عدم التمكن من إعادة الساعات التي 

   .     فاتتكم
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عفاء من رسوم الراديو والتلفزيونا  

 على كل مستأجر لشقة أو لغرفة أن يسدد رسوم األذاعة والتلفزيون، حّتى وإن لم يتواجد في المسكن

  جهاز راديو أو تلفزيون. هذه الرسوم تسدد لرسوم الخدمات في الجهة التاليه : 

ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice, 50656 Köln 
 

هذا ممكن على سبيل المثال. -حينها اليجب عليكم دفعها  –يمكن أعفائكم من هذه الرسوم تحت شروط محددة   

.(SGB II) إذا أنتم تحصلون على نقود من مركز العمل في المقاطعة حسب القانون االجتماعي الثاني 

يمكنكم أن تبعثوا . يتم ارسال أوتوماتيكياً شهادة بهذا من مركز العمل لكم مرفقة مع رسالة الموافقة 

يمكنم الحصول على استماراة الطلب على . هذه الشهادة مع طلب االعفاء إلى العنوان المذكور بعاليه

.سبيل المثال من مركز العمل  

 لكن: يجب أن ترسل الطلب مع شهادة مركز العمل بنفسك إلى العنوان المذكور بعاليه. لكن مركز العمل  
فسيرسلهما مركز ( مع الشهادة)إذا سلمتم الطلب . يرسل يومياً رسالة إلى مكتب رسوم الخدمات هذا

.  المقاطعة، عندئٍذ التحتاجون لدفع تكلفة رسوم الطابع البريدي  

معاملة الطلب واليقدر على تقديم المشورة أو عن انجاز لكن مركز العمل في المقاطعة غير مسؤول 

. المعلومات حول هذا الموضوع  
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بيدن كوبف المراكز  -توجد في مقاطعة ماربورج  

المختلفة التي بأمكانها تقديم األستشارات لكم في الحياة 

.اليومية  

  

تحصلون على ملخص بعناوين المراكز الضرورية في 

. إطار هذه الماحضرة  
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KreisJobCenter - Regionalcenter Marburg-   (Cölbe, Fronhausen, Lohra, Marburg, 

Raiffeisenstrasse 6                                             Münchhausen, Weimar, Wetter)   

35043 Marburg  

Telefon (06421) 405 – 7101 / 7102 / 7103 

Fax: (06421)  405 - 72 00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

KreisJobCenter - Regionalcenter Biedenkopf-  (Angelburg, Bad Endbach, Biedenkopf,          

Kiesackerstraße 12            Breidenbach, Dautphetal, Gladenbach,  

35216 Biedenkopf          Steffenberg) 

Telefon (06461) 79 - 0  

Fax: (06461) 79 - 31 21         

 

 

KreisJobCenter  

- Regionalcenter Stadtallendorf- 

Bahnhofstraße 2 

35260 Stadtallendorf 

Telefon (06428) 447 - 0  

Fax: (06428) 447 - 21 11   
(Amöneburg, Kirchhain, Neustadt, Rauschenberg, 

 Stadtallendorf und Wohratal) 
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 مواعيد العمل، وتقديم الخدمات 

 
 :العمل أوقات

 الظهراً  بعد 16.00  الساعة حتى صباحاَ  7:30 الساعة من الخميس حتى اإلثنين •

 ظهراً  14.00 الساعة حتى صباحاَ  7:30 الساعة من الجمعة •

 

 : أوقات الخدمات إلدارة الحاالت 

 ظهراً  14.00 الساعة حتى صباحاَ  8.00 الساعة من الجمعة حتى اإلثنين

 إما) مسبقاً  موعد تحدد أن دائماَ  منك يرجى لحالتك المسؤل مع شخصي حديث إلجراء

   (الخدمات قسم مع اإلتفاق خالل من أو تلفونياً 
 

الصفحة على األنترنت  : http://kreisjobcenter.marburg-biedenkopf.de 


