ﺧطوة ﺑﺧطوة
ﻣن أﺟل اﻟﻣﻌوﻧﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ
ُﻛ ﺗﯾب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻣ راﺟﻌﯾﻧﺎ
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ا ﻟ ﻣ ﺣ ﺗ و ﯾ ﺎت
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اﻟﻘﺎرﺋﺎت واﻟ ُﻘﺮاء اﻷﻋﺰاء
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أﻫﻼ ﺑﻜﻢ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺄﻣني اﻻﺟﺘامﻋﻲ ﰲ Jobcenter der Stadt Mülheim an der Ruhr
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وأﻳﻀﺎ ﻧﴩح ﻟﻜﻢ ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن
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وﻧ ُﺤﻦ ﻧُﻘﺪم اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻜُﻢ ﰲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ
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ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻟﻜُﻢ أﺛﻨﺎء ﻗﺮاءة ﻫﺬه اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻮﻓﻘﻴﺔ وﺑﺪاﻳﺔ ﻧﺠﺎح ﰲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
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داﺋﺮة Sozialagentur

وﻇﻴﻔ ُﺘﻚ ﻫﻮ إﻳﺠﺎد اﻟﻌﻤﻞ
و ﻧﺤ ﻦ ﻧ
ُﻘﺪم ﻟ ُﻜﻢ اﻟﺪﻋﻢ ﰲ اﻳﺠﺎده

٥/٤
دائرة Sozialagentur
وظيفتك هو إيجاد العمل
ونحن نقدم لكم الدعم في ايجاده
 Sozialagentur Mülheim an der Ruhrهي جزء من الإدارة الاجتماعية
وتشرف على الاقل عن أربع أخماس كل العاطلين عن العمل المسجلين في مدينة مول هايم من
المواطنين والمواطنات.
حوالي  250موظف وموظفة يهتمون بذلك بأن يتيحوا لك الإمكانيات السريعة من أجل الاستطاعة
مجددا في إيجاد عمل وأيضا من اجل ضمان حصولكم على المعونات المالية لبدء الحياة المهنية
المخصصة لكم
من أهم أهدافنا :هي الرغبة بأن تجدوا العمل من جديد للوقوف على أرجلكم وتعتمدوا على أنفسكم
لتكونوا مستقلين من دعم الدولة
من أجل تحقيق هذا الهدف قمنا بتوفير قائمة من العروض لأجلكم:
سيكون هناك لكل مراجع من مراجعينا منظم الملف المكلف بالإجابة على كل الأسئلة التي تختص
في اإلرشاد والتوجيه وكيفية البحث عن العمل
في  Zielpunkt.Jobسيكون ال ُمراجعون جاهزون من أجل السوق الى العمل
باإلضافة الى ذلك نُنظم بالطبع طلباتكم ALG II
صل ال ُمراجعين على معوناتهم بشكل سريع و ُمنتظم
نحرص بأن يح ُ
و ُ

نحن هنا من أجلُكم
نقوم بارشادكم وتقديم النصائح ل ُكل األسئلة ال ُمتعلقة بالبحث عن العمل ALG II
ندعمثكم بشكل كامل في البحث عن العمل من خالل ُمدير الملف الخاص ب ُكم ما يُسمى ب كيسمنجر ومن خالل تهيئة
العروض الشاملة بالتدابير العملية (ماسنامة)
نحن نعمل على طلبات ُكم ال ُمتعلقة ب  ALG IIونؤمن ل ُكم الحصول على معوناتكم
وظيفت ُكم تك ُمن في إيجاد العمل ونحن نُقدم الدعم والمساندة ل ُكم

ﻧﺤﻦ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ أج ﻟُﻜﻢ
< ﻧﻘﻮم ﺑﺎرﺷﺎدﻛﻢ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﻟﻜُﻞ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌ ُﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ALG II
< ﻧﺪﻋﻤﺜﻜﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ُﻣﺪﻳﺮ اﳌﻠﻒ اﻟﺨﺎص ﺑﻜُﻢ ﻣﺎ ﻳُﺴﻤﻰ
ب ﻛﻴﺴﻤﻨﺠﺮ و ِﻣﻦ ِﺧﻼل ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺮوض اﻟﺸﺎ ِﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑري اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ )ﻣﺎﺳﻨﺎﻣﺔ(
< ﻧﺤﻦ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﻃﻠﺒﺎﺗُﻜﻢ اﳌ ُﺘﻌﻠﻘﺔ ب  ALG IIوﻧﺆﻣﻦ ﻟﻜُﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﻌﻮﻧﺎﺗِﻜﻢ
وﻇﻴﻔ ُﺘﻜﻢ ﺗﻜ ُﻤﻦ ﰲ إﻳﺠﺎد اﻟﻌﻤﻞ وﻧﺤﻦ ﻧُﻘﺪم اﻟﺪﻋﻢ واﳌﺴﺎﻧﺪة ﻟﻜُﻢ
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§§
اﳌﺒﺪأ:
ﻣﺒﺪأ اﻟﺪﻋﻢ واﳌﺴﺎﺋﻠﺔ
لممسائلة والتي تكون من صميم القانون.
عم وا م
ان الدد م
مان
ضما
مبابابادئ ضم
سب مب
سب
حس
ت ُتمنح  Arbeitslosengeld IIح
ك وبالدرجة األولى تتدعم نفسك من أجل اتخاذ الالخطوات الالعملية ألنهاء هذه
بأنك
لممقدم لك وهذا يعني بأن
عم ال ُم
ني الالد م
عني
لة تتععن
سائلئلة
سا
لممس
ال ُم
التدابيرالعملية (الماسنامة) وان
وتشارك في التدابيرالعملي
تحاول بنفسك أن تنهي بطالتك وت
ب أن تُحاول
جب
ني يج
يج
عني
يعن
هذا يع
المعونات المتعلقة بالمساعدة .ذ
هذ
شارك بفعالية لدعم هذا الهدف
ت ُتشارك
ؤدي الى تتقليل أو انهاء
سوف يُيؤدي
ك سوو
تراقك
ختتر
تر
عدم اختراق الواجب في حال اخ
بعد
عد
ملزم بع
ك ُممللزز
الدعم يعني أيضا في إطار  ALG IIابانك
قدمة للك Arbeitslosengeldes II
لممقدمة
المساعدات والمعونات ال ُم
لممبرم
عققدد ال ُم
ق أو في حال عدم االلتزام اباللععق
سبببق
غاء ُمس
مس
لغا
غا
عذر او الغ
ع
ك د
بد
محدد لك
لممحد
حد
موعدد ال ُم
لمو
حضورك للللم
حضو
ضو
عدم ُح
ند د
عد
عند
مثاثاثال عن
لمث
يل الم
سبيبيل
لى سب
على
عل
بدون ُ
بينكم سيتم تنفيذ القرار المذكور فوق

ﻗﺎﻧﻮن engeld II

s
(ALG II) Arbeitslo

ﻣﺎذا ﻳﻌﻨﻲ ALG II
وﻣﻦ ﻟﺪﻳﻪ اﻟﺤ ُﻖ ﺑﺬﻟﻚ؟

اﻟﴩوط أﻻﺗﻴﺔ:
ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن  § 7 SGB IIﺗﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻟ ُﺤﺼﻮل ﻋﲆ  ALG IIﺑﻌﺪ ﺗﻮﻓﺮ ُ
< أذا ﻛُﻨﺖ  15ﻋﺎﻣﺎ ﻓام ﻓﻮق ومل ﺗﺒﻠﻎ اﻟﺴﻦ اﳌ ُﺤﺪد ﺑني  65و  67ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن § 7 SGB II
< اﻧﺖ ﻗﺎدر ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ اﻧﻚ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ متﺎرس اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻳﻮﻣﻴﺎ
< ﻟﺪﻳﻚ اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟ ُﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﻌﻮﻧﺎت ،ﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎه ﺑﺎﻧﻚ ﻏري ﻗﺎدرﺷﺨﺼﻴﺎ ﻋﲆ ﺗﺎﻣني ﻣﻌﻴﺸﺘﻚ ﺑِﺸﻜﻞ
ﻛﺎﻣﻞ أو ُﺟﺰيئ
< ﻳﺠﺐ ان ﻳﻜﻮن ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ ﺳﻜﻨﻚ اﻟﺮﺋﻴﴘ ﰲ دوﻟﺔ اﳌﺎﻧﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ

تك وتامين مصاريف العيش
يففتتُك
ظييف
ى وظ
عللى
والحفاظ عل
عدُك على إيجاد وظيفة لك والحف
عد
يساع
الدعم يعني أن  Sozialagenturيُيسا
سا
بققاا ُممتعلق بجدية تعاونك في الحفاظ على العمل أوإيجاد عمل جديد حسب قانون § 10 SGB II.
كور ساابق
تامين الددعمم اللمممذذكوو
إمكانيات الدعم من أجل الوساطة في العمل
قدم إمكاني
دائرة  Sozialagenturت ُتقدم
ملفلففك يُيرشدك بشكل شخصي في حال االحتياج الى تعزيزالتدابير العملية الماسنامة وان ُكنت
كنت
عن مل
لممدير ن
سؤول وال ُم
مسؤ
سؤ
لمس
الموظف الم
يربب ُ
طك مع الموظف اتفاقية التكافل
ط
بط
مل يُير
عمل
صول على المعونات يجب أن ت ُتببرم عقدعم
ص
حص
جل الح
طالبا ألداء الخدمات الالزمة .من أ ل
ُممط
لح ُ
ني اتفاق إلزامي خطي وكتابي
عني
يعن
هذا يع
ذ
هذ

 ALG IIﻳﻀُ ِﻤﻦ ﻟﻚ ﺗﺎﻣني اﳌﻌﻴﺸﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ:
< ﺗﻮﻓري اﳌ ُﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ -اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ :اﻟﻐﺬاء -اﳌﻼﺑﺲ -اﻻﻫﺘامم ﺑﺎﻟﺠﺴﻢ واﻟﺒﻴﺖ
واﻻﻣﻬﺎت اﻟﻮﺣﻴﺪﻳﻦ
< ﺗﻮﻓري اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت واﳌ ُﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻺﺑﺎء ُ
< ﺗﻮﻓري اﳌﻌﻮﻧﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﻦ واﻟﺘﺪ ِﻓﺌﺔ
< ﺗﻮﻓري اﳌ ُﺴﺘﺤﻘﺎت اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺄﻣني اﻻﺟﺘامﻋﻲ اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺘﺎﻣني ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﻀﻴﺔ

اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ:
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ :ﻟﺪﻳﻚ اﻟﺤﻖ ﰲ ﺿامن اِﺳﺘﻼم اﳌﻌﻮﻧﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﻴﺶ ﻣﻊ أﺷﺨﺎص أﺧﺮﻳﻦ
ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﺪورك ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗ ُﺆ ِﻣﻦ ﻟ ُﻬﻢ اﳌﻌﻴﺸﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل دﺧﻠﻚ
اﳌﺎدي
اِﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ أو اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ :ﻧﻔﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﻫﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻳﻌﻴﺸﻮن
ﻣﻌﺎ ﰲ ﻣﻨﺰل ُﻣﺸﱰك وﻳﺪﻳﺮون اِﻗﺘﺼﺎدا ً ُﻣﺸﱰﻛﺎ ﰲ اﳌﻨﺰل
ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺗ ُﻌﺘﱪ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت واﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
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ﻗﺎﻧﻮن )ALG II

(
Arbeitslosengeld II

ﻣﺎذا ﻧﻔﻌﻞ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ أﺟﻠﻚ
ﺧﺪﻣﺎت أُﺧﺮى
 ٣بطاقة السوسيال في VRR
استخدام خدمة كل خطوط نقل الالباصات
كم الفلفُفرصة في كل األوقات بباستخدام
لكم
يح لك
بطاقة السوسيال تتتيتيح
والقطار ومترواالنفاق S-Bahnen, RB- und RE-Linien
البطاقة صالحة في منطقة Preisstufe Aفي تعريفة منطقة مولهايم Wabe 34
عون استخدامها من االثنين الى -
يعو
عو
طيع
تطي
ستط
تست
من ققبل شخص آخر -تس
خدم ن
تخد
خد
ستخ
كن أن ت ُتست
مكن
صدر باسمك شخصيا ووال يُيمك
بطاقة السوسيال ت ُتصدر
وفي عطلة نهاية األسبوع
الجمعة كل اليوم ابتداء من الساعة  19وف
إضافة الى أيام العطل القانونية الرسمية كما في يومي 12/31- 24.12
والمواصالت معا واخذ ثالثة أطفال تحت سن ١٥
جميع الباصات وال
في جمي
يمكنكم االستفسار في مركز البيع التذاكر لسكة الرور
من أجل االستفسارعن السعر الشهري الحالي يمكن

راعاة ما ييلي:
طلبلبابابات ُممراعاة
لطل
مي الط
قد ي
مقدد
لى ُممق
على
ى
عل
صول على بطاقة السوسيال يجب ع
حصول
للللح
لح
االجتماعية وإصدار البطاقة
 -١اصدار الهوية في دائرة الخدمة االجتماع
 -٢مع هذه البطاقة الصادرة يجب الذهاب إلى مركز بيع التذاكر من أجل شراء البطاقة
حصول عليها في إطار األنشطة األولية في مكتب التأمين االجتماعي
< للمزيد من المعلومات والطلبات يمكنك الالحص

لممشاركة
 -١باقة التعليم  -لكي يستطيع األطفال ال ُم
العوائل ذات الدخل المحدود لهم الحق في مستحقات باقة التعليم والمشاركة
الع
شاركة ببالذهاب في الالرحالت واالحتفال في
لممشاركة
يل وال ُم
مو ل
تمو
لى التلتم
على
حصول عل
حصو
صو
االطفال تحت السن  18أو الى السن  25يستطيعون ال ُح
لح
خصوصية أو
لعُعطل الرسمية والسفر -الرياضة -والمشاركة في العروض الموسيقية أو الحاجة الى أخذ دروس ُخ
سبابابات والع
منااناسب
لممن
ال ُم
الرعوية
مؤسسات الرع
لممشاركة في االكل مع المجموعات من الالمؤسس
ال ُم
باشرة على الالمزيد من المعلومات في  Sozialagenturسوف تجد اإلمكانيات الشاملة حول االرشادات
صول ُممباشرة
حصو
صو
لحص
< للللح
لممتعلقة بباقة التعليم
ال ُم
غة التركية واإلنجليزية والروسية والفرنسية وأيضا في االنترنيت قم بفتح
من أجل تحميل ُككتيب االرشادات الكترونيا اباللللُلغة
الرابط االتيhttp://sozialagentur.muelheim-ruhr.de :

MülheimPass ٤

لممقدمة مثال :عدم دفع مصروفات و
عروض ال ُم
لعر
عر
ضات والع
يضا
ضا
فيض
خفي
تخف
من التلتخ
يد ن
عد د
لعد
لى الع
على
صول عل
حصو
صو
لحص
مع  MülheimPassتستطيع الح
االجورالتابعة الى رعاية االطفال النهارية واجور المدارس المفتوحة طوال اليوم.
سوف تستلم  MülheimPassتلقائيا في بداية كل عام عن طريق البريد
وخالل العام سيتم إصدار البطاقات السفر في جميع مكاتب الرعاية الصحية
تستلمون المزيد من المعلومات والطلبات المتعلقة بباالستشارة األولية مع مكتب التأمين االجتماعي Sozialagentur.
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 -٢مصاريف وواجور بث االذاعة والتلفزيون  GEZطلب االعفاء
حق  ALG IIحينها تستطيع تقديم طلب االعفاء من مصاريف البث التلفزيوني
في حال الحصول على ح
على االستمارة عند الموظف المسؤول.
لون عل
صلون
تحص
حص
فعُعها من أجل خدمة البث التلفزيوني .تح
والتي على كل بيت دفع
في ا
كم ي
تكم
عدتك
سا د
مساا
لممس
عدون ل ُم
تعد
عد
ستع
مست
مس
كل الموظفون في Sozialagenturمالء االستمارات والبيانات
حصول عليها في إطار االرشادات األولية عند Sozialagentur
من اجل المزيد من المعلومات والعقود يمكنك الالحص

ﺑ ﻠ ﻤ ﺤ ﺔ ﺷﺎ ﻣ ﻠ ﺔ
ﻋﺮوﺿﻨﺎ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ

اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﳌُﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻟﻸﻋامر
اﻷﻗﻞ ﻣﻦ  ٢٥ﻋﺎﻣﺎ
U25-Haus
منذ بداية حياتهم المهنية بنجاح ولذلك فان Sozialagentur Mülheim
يحتاج الشباب إلى الدعم الخاص حتى يتمكنوا من
لممستحقات بموجب SGB II
قون ال ُم
عاما ويتيتلتلقلقو
قو
لديها عرض خاص للباحثين عن العمل وخاصة الذين تقل أعمارهم عن  25عام
لممحددة
في األواقاقات ال ُم
مدارس ي
لمد
مد
ية للللم
بدئيئية
مبد
لمب
قة الم
فقة
موافق
لمو
مو
لة والم
حا ة
لحا
قة إبإبإدارة الح
علقلقة
تعل
لممتع
عروض ال ُم
لعر
عر
من مزايا  25-Haus lاضافىة الى توفيرالع
مين
ين
قدمي
مقُد
لمق
عروض أ ُخرى للللم
له ،ر
عر
االسئئلة المتعلقة حول كيفية التصميم والتدريب
بني خدمة االستحواذ للتعليم جسر لشركات التدريب ويقوم بدعم في االس
تتبني
عرض خاص ففيEinstiegsqualifizierung
العرض الخاص في U25-Hausهي ساعات االستشارة المنظمة لللتوجيه المهني في Agentur für Arbeit
وخدمة صاحب العمل باإلضافة إلى خدمات المشورة لرعاية الشبابU25-
يع و ُممباشر U25
سر ع
كل ر
شكل
بشك
لة بش
سئلئلة
يع األسئ
ميع
جمي
لى جم
على
بة عل
جا ة
كن اإل ا
مكن
لك يُيمك
لذ ك
ذ
للبالغين األصغر عمرا من  ٢٥عاما حيث ييتاح له في
ويرتبط الطلب للحصول على االعانات مع الدعم الخاص والمباشر للبالغ
اليوم التالي مباشرة العرض الملزم للعمل بدوام كامل وتبدأ مع التنميط الالمتكامل بأجراء Profiling
الموظفين والموظفات  U25-Hausيقومون بتطوير االستشارة مع الجهات المسؤولة
لممناسب لتحقيق هدف التعليم او
طرف ال ُم
لطر
طر
يت والط
في البلبيبيت
ين ي
فين
ظفي
موظف
لمو
طة الم
سا ة
مل و ا
عمل
ل
عم
عن بحث مكان ألجراء دورات التدريب مع ع
العمل وربط اتفاقات ملزمة

ب ت ُتكمل الخدمات االستشارية
طللب
طل
ندات اللط
ستنتند
ند
مست
شاء مس
شاا
ل وإنش
نش
عممل
فرص اللععم
يب و ر
فر
تدر ب
يق اللتتد
تد
طر ق
عن ر
ت ن
ي اإلننتتتررنينييت
ث في
حث
ح
مل  /اللبببح
لععممل
ن الع
أمااكن
تنتهي فقط عندما تستطيع اإلتقان والدخول الى الحياة المهنية
الدعم المقدم من قبل  U25ينتهي بعد الحصول على اتقان الدخول الى الحياة العملية
استفيدوا من عرضنا في الموقع االتيwww.u25er.de :

اﺳﺘﻔﻴﺪوا ﻣﻦ ﻋﺮﺿﻨﺎ ﰲ اﳌﻮﻗﻊ اﻻيت:
www.u25er.de
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اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻻوﻟﻴﺔ
اﻷﺷﺨﺎص اﻷﻛﱪ ﻣﻦ
 25ﻋﺎﻣﺎ

اﻷﺷﺨﺎص اﻷﺻﻐﺮ
ﻣﻦ 25ﻋﺎﻣﺎ

اﻟﻨﺪوات اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ

اﻻﻧﺘﻘﺎل اﱃ
اﻟﻌﺮوض اﳌﺒﺎﴍة

اﳌﻮﻋﺪProfiling-
اﳌﻮﻇﻒ اﳌﺨﺘﺺ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ

اﳌﻮﻋﺪ اﻷول ﻟﺪى اﳌﻮﻇﻒ
اﳌﺨﺘﺺ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت| اﳌﻮاﻓﻘﺔ
ﻋﲆ اﳌﻌﻮﻧﺎت

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت| اﳌﻮاﻓﻘﺔ
ﻋﲆ اﳌﻌﻮﻧﺎت

ﻧﺤﻦ ﻧُﺴﺎﻋﺪك -ﺳﺎﻋﺪﻧﺎ أﻧﺖ أﻳﻀﺎ

ﻟيك ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ُﻣﺮاﻓﻘﺘﻚ ﻋﲆ اﻟﻨﺤﻮ اﻻﻓﻀﻞ واﻻﻣﺜﻞ اﱃ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﺎﺟﺢ،
ﻧﺤﺘﺎج اﱃ ﺗﻌﺎوﻧﻚ .إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻚ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻌﻨﺪﻫﺎ ميﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل اﱃ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف ﻣﻌﺎ
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ ان ﺗﻜﻮن دامئﺎ ﻣﺘﻮاﺻﻼ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻦ اﳌﻬﻢ أﻳﻀﺎ اﻻﻟﺘﺰام اﳌ ُﻄﻠﻖ ﺑﺎﳌﻮاﻋﻴﺪ .ﰲ ﺣﺎل
ﻋﺪم اﻟﺤﻀﻮر ﰲ اﳌﻮاﻋﻴﺪ ﻳﺠﺐ ان ﺗﺬﻛُﺮ ﺳﺒﺐ ﻋﺪم اﻟﺤﻀﻮر ﺑﺎﻷدﻟﺔ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻬﺎدات اﻟﻌﺠﺰ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﺐ أو اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻄﺒﻲ ﺑﻌﺪم اﺳﺘﻄﺎﻋﺔ اﻟﺤﻀﻮر ﺑﺴﺒﺐ اﳌﺸﺎﻛﻞ
اﻟﺼﺤﻴﺔ
ِ
إن مل ﺗﺄﺧﺬ اﳌﻮاﻋﻴﺪ ﺑﻌني اﻻﻋﺘﺒﺎر ومل ﺗ ُﱪز ﺳﺒﺒﺎ وﺟﻴﻬﺎ ﻓﺈﻧﻚ ُﻣﻬﺪد ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻌﻮﻧﺘﻚ
اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﳌ ُﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻟﻸﻋامر اﻷﻗﻞ ﻣﻦ  ٢٥ﻋﺎﻣﺎ

ﻗﺎمئﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ
ﺧ

 زﻳﺎرة اﻟﻨﺪوات اﻻرﺷﺎدﻳﺔ
•
•
•
•

ﺗﻘﺎم ﺛﻼث ﻣﺮات ﰲ اﻷﺳﺒﻮع
ﻳﺘﻢ ﴍح ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺨﻄﻮات اﳌﻬﻤﺔ ﰲ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺟﺘامﻋﻴﺔ
اﻟﻮﻗﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺳﺎﻋﺔ
اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﺟﺒﺎرﻳﺔ وﴍط ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل واﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﲆ اﳌﻌﻮﻧﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ

 ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﳌﻌﻮﻧﺎت

• ﺗ ٌﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻨﺪ اﳌﻮﻇﻒ اﳌﺨﺘﺺ
• اﻟﺤﻀﻮر ﻋﻨﺪ اﳌﻮﻋﺪ اﳌﺤﺪد
• ﺟﻠﺐ ﺟﻤﻴﻊ اﻷوراق اﻟﴬورﻳﺔ
)أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻻوراق ﺳﺘﻌﻠﻤﻮن ﻻﺣﻘﺎ(

ﻄﻮة ﺑﺨﻄﻮة ا
ﱃ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌُﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻚ

ﻓﻴام ﻳﲇ دﻟﻴﻞ ﴎﻳﻊ ﳌﺎ ﺗﺤﺘﺎج إﱃ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺧﺪﻣﺎﺗِﻚ:

 أاﻟﺬﻫﺎب إﱃ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻷوﻟﻴﺔ
•
•
•
•

ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﻟﺪى داﺋﺮة Sozialagentur
أوﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺛﻨني واﻟﺜﻼﺛﺎء واﻟﺨﻤﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ  8ﺻﺒﺎ ًﺣﺎ ﺣﺘﻰ  16ﻣﺴﺎ ًء ،وﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء ﻣﻦ
اﻟﺴﺎﻋﺔ  8ﺻﺒﺎ ًﺣﺎ ﺣﺘﻰ  13ﻇﻬ ًﺮا ،وﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ  8ﺻﺒﺎ ًﺣﺎ ﺣﺘﻰ  14ﻣﺴﺎ ًء
اﺳﺘﻼم ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻬﺎﻣﺔ واﳌﻨﺸﻮرات وورﻗﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ Profiling
اﻻﺗﻔﺎق ﻋﲆ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻬﺎﻣﺔ :ﻧﺪوة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ،إدارة اﻟﺤﺎﻟﺔ  ،اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﲆ
اﳌﻌﻮﻧﺎت Zielpunkt.Job

 اﻟﺤﻀﻮر ﰲ ﺟﻠﺴﺔ Profiling
•
•

وﻻ ﺗﻨﺲ اﻳﻀﺎ
< ﻗﻢ ﺑﺄﺧﺬ اﳌﻮاﻋﻴﺪ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺤﺎﻟﺔ وﻣﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻬﺎﺗﻒ أو ﺷﺨﺼﻴﺎ
ﻟﺪى اﻻﺳﺘﻌﻼﻣﺎت
< اﺣﴬ داﺋ ًﻣﺎ اﱃ ﺎﻟﻣواﻋﯾد .اﻣﺎ اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺬﻫﺎب اﻟﻴﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ ان ﺗ ُﱪز
اﻟ ُﻌﺬر ﻣﺜﻞ اﺑﺮاز اﻋﻔﺎء ﻃﺒﻴﺔ
< ﺳﺘﺘﻠﻘﻰ ﺧﺪﻣﺎﺗﻚ دون ﺗﺄﺧري  -ﺑﴩط أن ﺗﺘﻌﺎون ﺑﻨﺸﺎط وأن ﺗ ِ
ُﺤﴬ ﻣﻌﻚ ﻛﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
اﻟﴬورﻳﺔ وﻻ ﺗﻔﻮﺗﻚ اﳌﻮاﻋﻴﺪ
< ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻛﻞ  6ﺷﻬﺮا
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•
•
•

اﳌﺪة ﺗﻘﺮﻳ ًﺒﺎ ﺳﺎﻋﺔ وﻧﺼﻒ
ﻳﺠﺐ إﺣﻀﺎر اﺳﺘامرة ﻣﻠﻒ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳌﻤﻠﻮﺋﺔ ﻣﻊ اﳌﻮﻇﻒ  Profilingﰲ اﻟﺠﻠﺴﺔ
اﻷوﱃ ﻣﻊ اﺧﺮ أوراق ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻤﻞ
أﻛﻤﻞ اﻟﻮرﻗﺔ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ؛ ﻓﻬﻲ مبﺜﺎﺑﺔ أﺳﺎس ﻟﺠﻤﻴﻊ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻮاﻋﻴﺪ ﻣﻊ اﻟﻜﻴﺲ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻦ اﺟﻞ اﺣﺮاز ﺗﻘﺪم
اﻟﻜﻴﺲ اﳌﻨﺠﺮ ﻫﻮ اﳌﻮﻇﻒ اﻟﺸﺨﴢ ﻃﻮال ﻓﱰة اﺳﺘﻼم اﳌﻌﻮﻧﺎت

 زﻳﺎرة ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﰲ Zielpunkt.Job
•
•
•
•
•
•
•

ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻮﺻﻮل اﱃ اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﺠﻤﻮع اﳌﻮاﻋﻴﺪ 12ﻣﻮﻋﺪا ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﲆ ﺳﺘﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ
ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻮﻋﺪﻳﻦ ﰲ اﻻﺳﺒﻮع
ﻣﺪة اﳌﻮﻋﺪ ﺣﻮاﱄ ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت
اﻟﺘﻮاﺟﺪ اﺟﺒﺎري
ﻋﻨﺪ اﻟﻐﻴﺎب ﻳﺠﺐ اﺑﺮاز إﻋﻔﺎء اﻟﻐﻴﺎب )ﻣﺜﻞ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻄﺒﻴﺔ(
ﻋﺪم اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺪون ﺳﺒﺐ وﺟﻴﻪ ميﻜﻦ أن ﻳﺆدي إﱃ اﻧﺨﻔﺎض ﰲ إﻋﻄﺎء اﳌﻌﻮﻧﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ اﻟﻴﻚ

 اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت/ اﻻﺗﺼﺎل

Sozialagentur – Jobcenter Mülheim an der Ruhr und Zielpunkt.Job
Eppinghofer Straße 50, 45468 Mülheim an der Ruhr
„Hauptbahnhof“ ﻣﺤﻄﺔ اﳌﻮاﺻﻼت
Tel.: 02 08 – 455 29 00, Fax: 02 08 – 455 35 71
Montag bis Donnerstag 8.00 – 16.00 Uhr, أوﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ
Freitag 8.00 – 14.00 Uhr

Sozialagentur Styrum – Jobcenter Mülheim an der Ruhr
Kaiser-Wilhelm-Straße 27, 45476 Mülheim an der Ruhr
„Sültenfuß“, Linie 112 ﻣﺤﻄﺔ اﳌﻮاﺻﻼت
Tel.: 02 08 – 455 54 00, Fax: 02 08 – 455 54 19
Montag bis Donnerstag 8.00 – 16.00 Uhr, أوﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ
Freitag 8.00 – 14.00 Uhr

Kartengrundlage: Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung; carola.hartung@muelheim-ruhr.de

ﻫ ﻜ ﺬ ا ﺗ ﺴ ﺘ ﻄ ﻴ ﻊ ا ن ﺗﺠ ﺪ ﻧﺎ

Sozialagentur – Jobcenter Mülheim an der Ruhr und Zielpunkt.Job
Eppinghofer Straße 50, 45468 Mülheim an der Ruhr
Haltestelle „Hauptbahnhof“
Tel.: 02 08 – 455 29 00, Fax: 02 08 – 455 35 71
Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 8.00 – 16.00 Uhr,
Freitag 8.00 – 14.00 Uhr

Sozialagentur Mülheim an der Ruhr – U25-Haus
Viktoriastraße 26 – 28, 45468 Mülheim an der Ruhr
„Hauptbahnhof“ ﻣﺤﻄﺔ اﳌﻮاﺻﻼت
Tel.: 02 08 – 455 54 70, Fax: 02 08 – 455 54 79
Montag bis Freitag 8.00 – 16.00 Uhr أوﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ

Sozialagentur – Jobcenter Mülheim an der Ruhr
Ruhrstraße 1, 45468 Mülheim an der Ruhr
„Stadtmitte“ ﻣﺤﻄﺔ اﳌﻮاﺻﻼت
Tel.: 02 08 – 455 59 00 / - 59 01
Montag bis Donnerstag 8.00 – 16.00 Uhr, أوﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ
Freitag 8.00 – 14.00 Uhr
www.muelheim-ruhr.de
http://sozialagentur.muelheim-ruhr.de
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