
 وقتی پرداخت بیکاری دوم من متام شود، چه کمکی می توامن دریافت کنم؟

حتی اگر بر اساس درآمد خود طبق مقررات تأمین اجتماعی دوم مزایای دیگری دریافت نکنید، می توانید برای 
دریافت مزایای زیر درخواست بدهید:  

• کمک هزینه مسکن  نزد اداره مزایای مسکن 	

• مزایای طفل  نزد کمک مالی سازمان استخدام.	

• هزینه های مراقبت از طفل  نزد اداره رفاه جوانان	

• مبالغ معاف از مالیات می تواند در اداره مالیات و در کارت مالیات درج شود، نظیر هزینه های نقل 	
و انتقاالت و سایر هزینه های تبلیغات

اگر دوباره کار خود را از دست بدهم چه اتفاقی می افتد؟

اگر به مدت 12 ماه کار کرده و مزایای اجتماعی را پرداخت کرده باشید، از حق پرداخت اولویت بیکاری 
اول برخوردار هستید. لطفاً بالفاصله با اداره مسئول استخدام در این زمینه به متاس شوید.  اگر حق 

برخورداری از چنین مزایایی را نداشته باشید، خوشحال خواهیم شد مجدداً بررسی کنیم که آیا واجد 
شرایط مزایای بیکاری دوم هستید یا خیر.   بیایید و با ما صحبت کنید.

در هنگام شروع به کار باید چه چیز دیگری را نیز به خاطر داشته باشید؟

اگر شروع به کار کرده و در نتیجه بر اساس مقررات تأمین اجتماعی دوم حق برخورداری از مزایا را ندارید، 
به یاد داشته باشید که خودتان باید پرداخت به اشخاص ثالث را اجنام دهید.  برای مثال این موضوع در 

مورد اجاره شما اعمال می شود - باید خودتان آن را به صاحبخانه تان منتقل کنید.
اجراآت خوب نتیجه می دهد!

چیزی که باید بدانید

شروع به کار بدانید

Was Sie wissen mussen, wenn Sie Arbeit aufnehmen.
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حداکثر میزان کمک هزینه برای معاش پرداختی جهت کار چقدر است؟

اگر بر اساس SGB II مزایا دریافت می کنید و همزمان کار هم می کنید، در این صورت معاش، هزینه های 
الزم مانند هزینه حمل و نقل، اقالم مصرفی و سایر موارد را در نظر می گیریم.  مبلغ معاف از مالیات به 

میزان ثابت 100 یورو در هر ماه است. این مبلغ اصلی همیشه بدون مالیات برای شما می ماند.

کمک هزینه های اضافی در هنگام کار کردن:

• از درآمد ناخالص 100.01 یورو تا 1000 یورو، %20 معاف از مالیات می ماند.	

• از درآمد ناخالص 1,000.01 یورو تا 1,200 یورو، مجدداً %10 معاف از مالیات می ماند. 	

• اگر اوالد زیر سن قانونی دارید یا با یک اوالد زیر سن قانونی در یک جامعه کم درآمد زندگی 	
می کنید، این مبلغ از 1,200 یورو به 1,500 یورو افزایش می یابد.

 مثال با یک طفل :

 درآمد ناخالص شما 1,500 یورو است، درآمد خالص 1,200 یورو است. 

مبلغ معاف از مالیات: 100 یورو

از 100.01 یورو تا 1000 یورو = 900 یورو یا %20 اضافی معاف از مالیات باقی می ماند: 180 یورو

از 1,000.01 یورو تا 1,500 یورو درآمد ناخالص، %10 معاف از مالیات باقی می ماند: 50 یورو

 در مجموع 330 یورو معاف از مالیات است! 

برای مثال با درآمد خالص 1,200 یورو در این مورد تنها 870 یورو به عنوان درآمد برای محاسبه خدمات 
در نظر گرفته می شود.

اجراآت خوب نتیجه می دهد!
کار کردن همیشه نتیجه می دهد. زیرا عالوه بر تأثیر مثبت بر زندگی اجتماعی و شخصی تان، همیشه 

مزایای مالی را نیز کسب می کنید.

چه زمانی باید چه کسی را مطلع کنم و چگونه باید این کار را اجنام دهم؟ 

به محض اینکه پیشنهاد کاری را دریافت کردید، لطفاً شخصاً یا از طریق تلیفون به رضاکار زن یا 
مرد دوسیه خود اطالع دهید.   سپس به ما اطالع دهید که کارتان را در چه روزی و برای کدام استخدام 

کننده آغاز می کنید و انتظار دارید چه زمانی اولین معاش خود را دریافت منایید.

 چطور می توامن گذران زندگی خود را تا اولین معاشم منایم؟

شما در حال حاضر، معاش بیکاری دوم را در ابتدای ماه دریافت می کنید. اگر معاش شما فقط در پایان 
ماه یا در ماه بعد پرداخت می شود، می توانید درخواست قرضه موقت کنید. لطفاً بیایید و با ما صحبت 

کنید.

چگونه هزینه های اولیه نقل و انتقاالت به محل کار را پرداخت کنم؟

می توانید نزد رضاکار زن یا مرد مسئول دوسیه تان برای سبسایدی نقل و انتقاالت  جهت اولین ماه 
کاری خود درخواست بدهید.  در صورتی که پس از شروع کار واجد شرایط مزایای اضافی باشید، 

می توانیم سبسایدی نقل و انتقاالت افزایش یافته را برای ماه های بعدی در نظر بگیریم.    لطفاً درباره 
این موضوع با ما صحبت کنید.

اگر حقوق من برای پوشش هزینه هایم کافی نباشد باید چه کاری اجنام دهم؟

 ما به فیش معاش و تأییدیه پرداخت )مانند صورحتساب بانکی( شما نیاز داریم.  سپس قادر به بررسی 
این موضوع هستیم که آیا واجد شرایط مزایای تکمیلی هستید یا خیر.

اگر واجد شرایط مزایای تکمیلی باشم، چقدر به من پرداخت می شود؟

 هرچه بیشتر درآمد کسب کنید، کمک هزینه ای که در نظر گرفته می شود بیشتر خواهد بود. اجراآت 
خوب نتیجه می دهد. در هر صورت، پول بیشتری در اختیار دارید!


