Хаамийн кехат
схьаэцаран т1ехьажийна долу
хьашташна стаган уггаре лахар долу
юкъара т1едог1ург
Т1ехьажийна долу хьашташна стаган угаре лахара долу юкъара т1едог1ург
(австр. BMS) чулоцу пособи кхачам беш дахаран минимум а, хьашт хилар
х1усам нахана, т1ехоьттин чолхе хьал, таро йоцуш шайн кхачо ян дахаран
минимум шайн хьолаца (т1едог1ург, бахам).
Х1иттамаш схьаэцар бакъонаш пособи:
 Цахилар т1едог1ург я т1ех к1езиг т1едог1ург
 Цахилар бахам
 Коьрта меттиг вехаш йолу Лахарчу Австрехь
 Бакъо веха 1а йиш йолуш Австрехь
 Болх бан кийча хилар, къа ца хьегалуш телхан вацахь
 Кийча хилар интеграцин (масалла, немцон мотт 1амош курсашка эхар,
курсаш лакхарчу мехехь хетар ша волу меттиг)
 Документаш далар (хь. Юххедиллар 1)
Меттигаш заявлени даларан
 Администраци округан я магистрат
 Юкъаралла вехачу меттигера
Пособи


Ахчан я бакъ долу алап барамехь горгадина уггар к1езиг барамехь (хь.
Юххедиллар 2).



Адамашна, т1ахьарлерачу 6 шарахь 5 шарал к1езиг хилла долу Австрин
махкахь, т1ехьажийна къастийна интеграции угар к1езгачу барамехь (хь.
Юххедиллар 3).



Вовшахтоьхча уггаре к1езиг барамаш массо а нахана, бехаш болучу цхьана
доьзалехь я петарехь цхьана, къастина доза тоьхна ахча 1500,00 евро.
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Ахча далар декхарилахь йолу лоьраллин страхованин.



Т1етоьхнарг нахана, юхадолийна къинхьегаман г1уллакх яхъелла балхахь
садо1 хан.

Ахча далар/ заявлении чудалар схьаэца лоьраллин страховка


Ахча т1едаккхар кхочушдоо къаьсттина расчетный счет т1е махка чохь.



Пособи схьало бутт чекхболучу хенахь техьарчу дийнахь.



Заявлени лоьраллин страховка хьаэца дал мега 1едлан органе ша заявлени
луш волчо т1едиллинчу мехкан больнични кассе Лахарчу Австрехь (NÖ
GKK).
 Массо гергарчу нахана заявителан мехкаан больнични кассе Лахарчу
Австрехь хила деза чуделла заявлении цхьана йолучу страхованин (амма
ахча далар цунах схьало дозанехь уггаре лахара юкъардолу т1едог1учулла).

Т1едахкарш


Муьлхачу хийцамах бахьнйн пособи

эца

бакъонна

хаам

бан беза

администраце округан я магистрате шиъ к1иран хенахь.
Масалла:
o хийцабеллехь барам т1едог1ург я бахам хилар,
o хийцаделлехь дахаран хьелаш я доьзалан хьал,
o хийцаделлехь хьал бакъо йолуш 1ар Австрехь,
o къинхьегаман г1уллакх юхадоладеллехь,
o дарбан учрежденехь хиллехь я санаторехь,
o кхийолу т1еравалар хиллехь, шина к1ирнал совнаха хилла йолу.


Д1агайтар т1едахкарш дог1уш долу кхозлахчу нахах (масалла, алименташ,
пособи болх ца балуш хенах юкъарвалар).



Пайда эцар къинхьегаман нуьцкъаллехь.



Немцойн метан курсашка эхар дика ца хууш белахь мотт я кхиболу барамаш
тадеш хьал балха х1отторан къинхьегаман рынкехь, лардар белхан
г1оралла я социальни ч1аг1дар (масалла, юкъараллин пайдехь долу
г1уллакх)
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Ваг1ар цхьанхьа мукъан барх1 сахьтан курс лакхарчу мехехь хетар ша волу
меттиг адамаша, т1ахьарлерачу 6 шарахь 5 шарал к1езиг хилла долу
Австрин махкахь.



Немцойн

мотт

хаар

карадерзор

А2

бараме

кхаччалц

адамаша,

т1ахьарлерачу 6 шарахь 5 шарал к1езиг хилла долу Австрин махкахь.


Барт бар интеграцина адамашца, т1ахьарлерачу 6 шарахь 5 шарал к1езиг
хилла долу Австрин махкахь.

Заявлени юхахьадаккхар/к1азгдар/сацадар луш долу ахча
Болх бан дуьхьало яхь, интеграцин мероприятехь дакъа ца лацахь (немцойн
меттан курсаш, лакхарчу мехехь хетар ша волу меттиг, кхиъ юкъараллин
пайдехь долу г1уллакхаш) я доьхьал хилахь курсашна къинхьегаман биржехь,
кхиъ

цахилар

бехказа

бахьанаш

царах

цхьан

мероприятехь

заявлени

т1ехьажийна долу хьашташна стаган угаре лахара долу юкъара т1едог1ург
юхадоккхар ду я луш долу ахча к1азг дийр ду я шадериг сацор ду.
Пособеш юхадалар, меттах1оттор харжаш, г1уда
Рог1ерачу нисдаларшехь юхадала деза пособи, кхиъ т1аьхьа та1зар хила мега
г1удан барамехь:


дохадахь т1едахкарш хаам бар хийцамаш хиллехь,



харцхьа хаамаш лахь я хьулдахь лараме хилларг,



совнаха хилахь мегаш болу пайда эца бахам (масалла, диснарг)



меттахоттор совг1ат хиллачу аг1оно.

Т1етоьхнарг адамашна, карладоккхуш болу къинхьегаман г1уллакх деха
сада1аьнчул т1аьхьа
Т1етухарг деха мегар ду стага, ша мел к1езиг 6 баттахь хаддаза эцнехь
т1ехьажийна хьашташна стеган уггаре лахара юкъара т1едог1ург а, балха
хоьттан волучо (цуьн маг1арехь йоццачу ханна)
Заявлени чудаларий, ханний.
Заявлени чулуш шина этапах чекхвала веза:
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1.

Къахьоьгуш йолу хан йолалуш, иштта болх, хаам бан беза администрацин
округехь, я магистратехь шиъ к1ира хан ялалале.

2.

Т1аьхьа хира доцуш 4 к1ирал къахьегар г1уллакх доладелча, ма-дарра
болх,
хаам бан беза д1ааьлла я кехат яздина администрацин округе я
магистрате

заявлени

дала

т1етухарг

ялар

хьокъехь

нахана,

карладоккхуш болу къинхьегаман г1уллакх дехха садо1уш 1ийначул
т1аьхьа.
Барам
Барам т1етухучунна нахана, карладоккхуш болу къинхьегаман г1уллакх дехха
садо1уш 1ийначул т1аьхьа, хуьлу угар дукха 1/3 ц1ена пайданах. Нагахь санна
ц1ена пайда а, т1етухург карладаккхарна къинхьегаман г1уллакх дехха
садо1уш 1ийначул т1аьхьа совдалахь 140% уггар лахарчу барамел доьзал
боцучу стаган (1182,24 евро хьолехь 2017 шаран), иза т1етухург к1азгло.
Т1етухург карладаккхарна къинхьегаман г1уллакх дехха садо1уш 1ийначул
т1аьхьа луш хьлу мел дукха 12 баттан. Хенара балха хутташ хилча т1етухург
карладаккхарна къинхьегаман г1уллакх дехха садо1уш 1ийначул т1аьхьа луш
хуьлу йог1уш цхьана хенаца оцу балхана.
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Юххедиллар 1
Дала деза документаш
1. Хаамаш стагах:
o Официальни удостоверени стеган суртаца
o Варан тешалла
o Гражданстван тешалла
o Гражданашна ЕЭС: т1еяздар отделан полицехь, хуаш йолу г1уллакхаш
арахьачера
o Гражданашна ЕЭС боцачарна: бакъо пачхьалкхе 1а йиш йолу, сацам
веддачуьн г1уллакхийн
o Бакъо (сацам векал х1отторан, тешаллин кехат представительсван…)
o Сацам стаг, зудий цхьана1ар дохаран кехат, экземпляр дуьненан барт баран
(хила езаш йолу билгало д1адолор сацам законехь ницкъ болуш)
2. Хаамаш т1едог1учун а, бахаман:
2.1. Хаамаш т1едог1учун а, пособи хьажаран :
o Справкаш балхахь луш долучу ахчана а, т1едог1ачу ахчана т1аьхьарчу
3 беттан (царна юкъехь болх бар уггаре лахарчу ахча луш бинчу балхах)
o Бакъдар пособи эцар къинхьегаман биржехь
o Бакъдар кхечу кепара т1едог1ург (пенсин страховани яран ведомство,
учреждении юкъараллин страхованин, Австрера федеральни аьчган некъаш,
страховкин юкъаралла аьчган некъийн а, маь1данаш доху промышленность,
Федеральни административни ведомство, кхечу пачхьалкхера пенси и. кх.)
o Бакъдар пособи эцар къахьегалуш ца хиларна
o Бакъдар пособи, луш долу бер динчунна /(пособи) хьашташна бер лелоран
o Бакъдар финансийн юкъархиларна пенсии дог1уш
o Бакъдар пенсии эцар заь1ап хиларна
o Документаш, бакъдеш долу бакъо алименташ дарна /алиментан т1едахкарш
o Договораш арендан а/я лацаран
o Кхидолу бакъдарш пайда эцаран (вехаш мел ву йолу рента и. кх.)
o Справка пособи эцарна цомгуш волчуьнга хьажарна
o Ларар пайда а, зе, чот яр пайдана а, д1адаларна т1аьхьарчу 3 беттан
2.2. Хаамаш бахамийн:
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o Схьаяздар банковски счеташ т1ера (заявлении чуделлачу хенахь дуьйна кхаа
баттана таханлерачу дене кхаччалц)
o Страховкин полисаш (пособи валаран хьокъехь, страховка яр дахаран и. кх.)
o Сберегательни книжкаш
o Договораш ссуда даларан ше г1ишло яран долу
o Деза кехаташ
o Фондаш
o Транспортан средстваш (легковой/грузовой автомобилаш, трактораш и. кх.)
o Кхиболу бахам (карара ахча и. кх.)
o Схьаяздарш лаьттан книги т1ера
ЛАРАМЕ Т1ЕХЬАЖОР
Г1о оьшуш волу стаган т1едиллан ду хьажар т1едахкарш кхозлахчу нахаца
дог1уш долу (да-наний, мар/зудий и. кх.), кхочушдеш ахча луш т1ехьажийна
хьашташна стаган уггаре лахара юкъара т1едог1ург кхочуш ца дина я кхочуш ца
дина хила дезачу аг1ор, иза нагахь санна дацахь схьагарехь т1аьхьало йоцуш я
бух боцуш г1уллакх.
3. Цул совнаха, схьадала оьшу кхидолу документаш:
3.1. Кхин т1е йолу бакъдарш:
o Бакъдар хьалха хилла йолу заявка болх лохуш
o Барт бар хьашт кхочушдар службехь мукъа ца 1айтаран
o Справка дуьхьал хилар ахча даларна мукъа ца 1айтаран службера
o Документаш пенси хотторан процессан
o Документаш алименташ хьадахаран процессан
o Лоьраллин документаш а, сацам къахьегадаларна
o Бакъдар дакъа лацар мероприятишкахь социальни ч1аг1даларехь (немцойн
меттан курсаш и. кх.)
o Бакъдан школехь доьшуш хилар
3.2. Харжаш х1усамна лоцуш х1усам-майда:
o Договор лацаран /барт бар х1усамийн кооперативца
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o Счеташ мах бала карара арендех а, эксплуатацин харжех
o Бакъдан мах балар карара арендех
o Бакъдан субсиди эцар г1ишлона
3.3. Бакъдан эксплуатацин харжаш шен ц1енойх :
o Страховани г1ишлойн (полис)
o Ахча далар балхах трубочистан
o Ахча далар д1аячхьарна отходш (мусор)
o Коммунальни ахча далар (хи/канализаци)
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Юххедиллар 2
Уггаре лахара барамаш 2017 ш.
Уггара лахара юкъара т1едог1ург – уггаре лахара барамаш х1усаман арендана 2017 ш.
Хьашт

хилар

Адамийн го

Дахаран минимум

Доьзал боцу стаг /цхьалха долу да я нана 100 %

€ 633,35

€ 211,11

€ 844,46

€ 950,02

€ 316,68

€ 1266,70

€ 475,01

€ 158,34

€ 633,35

€ 316,67

€ 105,56

€ 422,23

€ 145,67

€ 48,56

€ 194,23

Мар-зуда/накъост

дахаран

юкъ.

ц1ийн

накъост

дахарехь цхьана бахамехь 150 %
Кхиъна ваьлла стаг цхьана болучу ц1ийн бахамехь
75 %

х1усам

Дерриг

Д1адолийна кхозлахчуьн хенара кхиъна ваьлларг цхьана
ц1ийна бахам болуш, нагахь санна цуьнан бакъо елахь
эца дахарехь г1о кхечунах стагах хотталуш цхьана
бюджетехь 50 %
Кхиъна воцург бакъонца пособин дукха бераш долучу
доьзална 23 %

Уггара лахара юкъара т1едог1ург – уггаре лахара барамаш бахаман 2017 ш.
Адамийн го

Дахаран минимум

Доьзал боцу стаг /цхьалха долу да я нана 100 %
Мар-зуда/накъост

дахаран

юкъ.

ц1ийн

накъост

дахарехь цхьана бахамехь 150 %
Кхиъна ваьлла стаг цхьана болучу ц1ийн бахамехь
75 %
Д1адолийна

кхозлахчуьн

хенара

кхиъна

Хьашт

хилар

х1усам

Дерриг

€ 633,35

€ 105,56

€ 738,91

€ 950,02

€ 158,34

€ 1108,36

€ 475,01

€ 79,17

€ 554,18

€ 316,67

€ 52,78

€ 369,45

€ 145,67

€ 24,28

€ 169,95

ваьлларг

цхьана ц1ийна бахам болуш, нагахь санна цуьнан бакъо
елахь эца дахарехь г1о кхечунах стагах хотталуш цхьана
бюджетехь 50 %
Кхиъна воцург бакъонца пособин дукха бераш долучу
доьзална 23 %

Уггара лахара юкъара т1едог1ург – нормехь йолу ставка шен хьашташ кхочушдан г1о
оьшуш болучу нахана 1едалан учрежденишкахь (13 – кхойттаза)

€ 67,87

Дерриге цхана тоьхна уггаре лахара норма массо нахана, цхьана доьзалехь
1аш болу я петарехь цхьана 1аш бола, хадийна ахчанца 1500,00 евро.
Юкъардаккхар: уггаре лахара нормаш нахана, пособи оьцуш болу хьажарна я
бераш дукха долучу доьзалшна, я даиман болх йиш йоцучу нахана к1езиг
дечарна юкъехь бац.
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Юххедиллар 3
Интеграци уггаре лахарчу нормашца
Уггаре лахара нормаш интеграцин
Хьашт

хилар

Адамийн го

Дахаран минимум

Доьзал боцу стаг, цхьана стаган

€ 522,50

€ 300,00

€ 822,50

€ 422,50

€ 150,00

€ 572,50

€ 422,50

-

€ 422,50

€ 179,17

-

€ 179,17

€ 129,17

-

€ 129,17

х1усам

Дерриг

Кхиъна ваьллачу стагана, шаьш 1аш болу я цхьана
кхечу кхиана волучу стагаца цхьана доьзалехь я петарехь
цхьана 1аш болу, х1ора стагана
Адамаш,

д1адолийна кхозлахчу кхиъна ваьллачу

стаган т1ера, цхьана доьзалехь я петарехь цхьана 1аш
болу, х1ора стагана
Хьалхарчу 3 кхиаз волчу стагана, цхьана 1аш болу ша
долучу деца я ненаца, оьцуш волу уггаре лахара
нормаш интеграцин х1ора стагана
Кхиаза болчарна, х1ора стагана

Дерриге цхана тоьхна уггаре лахара норма массо нахана, цхьана доьзалехь
1аш болу я петарехь цхьана 1аш бола, хадийна ахчанца 1500,00 евро.
Юкъардаккхар: уггаре лахара нормаш нахана, пособи оьцуш болу хьажарна я
бераш дукха долучу доьзалшна, я даиман болх йиш йоцучу нахана к1езиг
дечарна юкъехь бац.
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