
ما هي ُسبل الدعم التي أحصل عليها عند وقف معونة البطالة II؟

حتى إذا كنت ال حتصل على معونات أخرى بسبب دخلك وفًقا لقانون الشؤون االجتماعية II، فإنك 
كنك تقدمي طلب للحصول على املعونات التالية: يمُ

• إعانة السكن مصلحة صرف إعانات السكن 	

• إعادة األطفال في صندوق األسرة التابع لوكالة العمل	

• مصروفات رعاية األطفال لدى مكتب رعاية الشباب	

• ُيكنك تسجيل املبالغ املعفاة من الضرائب لدى مصلحة الضرائب، على سبيل املثال 	
نفقات التنقل، والنفقات األخرى ذات الصلة بالدخل

ماذا يحدث إذا فقدت العمل مرة أخرى؟

إذا كنت قد عملت ملدة 12 شهرًا بشكل مؤمن عليه اجتماعًيا، يحق لك في املقام األول احلصول 
على إعانة البطالة I، يرجى إبالغ وكالة العمل احمللية اخملتصة على الفور. إذا لم حتصل على هذا احلق، 

فسنقوم بكل سرور بالتحقق مما إذا كان يحق لك احلصول على إعانة البطالة II مرة أخرى. حتدث 
إلينا.

ما هي األمور األخرى التي يجب عليك االنتباه إليها عند تولي عمل؟

 ،II إذا توليت العمل ولم يعد لديك احلق في احلصول على معونات مبوجب قانون الشؤون االجتماعية
فيجب عليك أن تتذكر من تلقاء نفسك أن تسدد املدفوعات إلى أي طرف ثالث. يسري ذلك على 

سبيل املثال مع إيجارك - حيث يتوجب عليك حتويله بنفسك إلى املؤجر.

املعونات تؤتي ثمارها!

معرفتها، عليك  التي  األمور 
عند تولي عمل.
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ما هي قيمة املبلغ املعفى من الضرائب من أجر الوظيفة؟

إذا كنت حتصل على إعانة وفًقا لقانون الشؤون االجتماعية II، وكنت في الوقت نفسه عاماًل، فإننا 
نراعي عند حساب دخلك املصاريف الضرورية مثل نفقات االنتقال، ووسائل العمل وما شابه. يصل 

املبلغ اخملصوم إلى إجمالي 100 يورو في الشهر. يبقى هذا املبلغ األساسي املعفى من الضرائب دائًما 
معفى من احلساب.

مبالغ أخرى معفاة من الضرائب عند العمل:

• في حالة الدخل اإلجمالي الذي يبدأ من 100,01 يورو حتى 1.000 يورو يبقى 20% من املبلغ 	
معفى من الضرائب.

• في حالة الدخل اإلجمالي الذي يبدأ من 1,000.01 يورو حتى 1,200 يورو يبقى 10% من املبلغ معفى 	
من الضرائب. 

• إذا كان لديك طفل قاصر أو تعيش مع طفل قاصر ولديكم احتياجات اجتماعية، يزداد املبلغ 	
من 1.200 يورو إلى 1.500 يورو.

مثال مع طفل:

 إذا كان لديك دخل إجمالي يبلغ 1.500 يورو، يكون دخلك الصافي 1.200 يورو. 
حيث يبقى التالي معفى من الضرائب: 100 يورو

من 100.01 يورو حتى 1.000 = 900 يورو تبقى 20% إضافية معفاة من الضرائب: 180 يورو

من 1.000.01 يورو حتى 1.500 يورو تبقى 10 % إضافية معفاة من الضرائب: 50 يورو

 بشكل إجمالي لن يتم حساب 330 يورو! 
حيث إنه على سبيل املثال من 1.200 يورو من الدخل الصافي يكون الدخل الذي يستخدم حلساب 

املعونة 870 يورو فقط.

املعونات تؤتي ثمارها!

دائًما ما يؤتي العمل ثماره. فإلى جانب اآلثار اإليجابية على احلياة االجتماعية والشخصية، فإنك 
حتقق على أي حال كذلك العديد من املزايا املالية.

متى يجب عليك إخطار من، وبأي طريقة؟ 

فور حصولك على موافقة على الوظيفة قم من فضلك بإخطار مدير أو مديرة احلالة اخملتصني بك 
شخصًيا أو عبر الهاتف. أخطرنا كتابًيا فيما بعد باليوم الذي ستتولى فيه الوظيفة، مع ذكر نوعها، 

ورب العمل، وأخطرنا كذلك مبوعد دفع أول أجر لك.

كيف يكنني كسب رزقي حتى حصولي على أول أجر؟

في الوقت احلالي أنت حتصل على معونة البطالة II في بداية الشهر. إذا لم يتم دفع أجرك حتى 
كنك تقدمي طلب للحصول على قرض مؤقت. حتدث ببساطة  نهاية الشهر أو في الشهر الالحق، يمُ

إلينا.

كيف أدفع املصروفات األولية لنفقات التنقل إلى العمل؟

كنك تقدمي طلب إلى دعم نفقات التنقل لشهر العمل األول لدى مدير احلالة اخملتص أو مديرة  يمُ
كننا  احلالة اخملتصة بك. إذا كنت في وضع يخولك باملطالبة مبعونات تكميلية بعد تولي العمل، يمُ

كذلك النظر في احلاجة املتزايدة إلى نفقات التنقل للشهر التالي. حتدث إلينا بخصوص ذلك.

ماذا أفعل إذا لم يَكِف أجري لتغطية مصروفات معيشتي؟

نحتاج إلى حساب دخلك، وإيصال الدفع )على سبيل املثال كشف احلساب البنكي(. بعد ذلك 
سنفحص استحقاقك ملعونات تكميلية .

ما الذي يتبقى بالنسبة إلي إذا كان لدي احلق في احلصول على معونات تكميلية؟

كلما زاد دخلك، زاد قدر املبلغ املعفى من الضرائب الذي يؤخذ بعني االعتبار. املعونات تؤتي ثمارها. بأي 
حال من األحوال يكون هناك قدر أكبر من األموال متاح لك!


