د غوښتنې له مخې لږ تر لږه مدد معاش له
پاره فاکټ شيټ
د غوښتنې له مخې لږ تر لږه مدد معاش بي ايم ايس ( )BMSد هغه خلکو د ژوندانه اؤ استوګنې اړتياؤ پوره کولو له پاره ګټې
شامل دي څوک چې له مالي پلوه ضعيف دي او نور نشي کولی د خپلو سرچينو (عايد او مالي سرچينې) له الرې خپل معيشت ته
دوام ورکړي.
د ادعاګانو لپاره شرايط



هيڅ عايد نه درلودل يا ټيټ عايد درلودل



هيڅ مالي سرچينې نه درلودل



اصلي استوګنه په ښکتنۍ آسټريا کښې



په آسټريا کښې د تلپاتې اوسيدو اجازه درلودل



که معيوب نه وي نو د کار کولو لپاره ليوالتيا



مدغم کيدو ته ليوالتيا درلودل (د مثال په توګه د آلماني ژبې ،ارزښتونو او ليدلوري کورسونو کښې ګډون کول)



د دوسيه سپارل (ضميمه  1وګورئ)

د الندې ادارو سره غوښتن ليک



د ولسوالۍ مديريت يا محکمه



د اوسيدو ځايي

د پريکړې لپاره مسؤل



د ولسوالۍ مديريت يا محکمه

خدمات



د يوه اړخيز نرخ لږ تر لږه معيارونو په شکل کښې د پيسو يا مالي مرستې (ضميمه  2وګورئ)



د هغه افرادو لپاره چې په تيرو  6کلونو کښې په آسټريا کې د  5کلونو څخه کمې مودې لپاره اوسيدلي وي ،نو د لږ تر لږ
معياري ادغام مقررات (ضميمه  3وګورئ) ورباندې پلي کيږي.
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د ټولو هغه افرادو د لږ تر لږه معيارونو مجموعه چې په ګډه په يوه کورنۍ يا استوګنيز ټولنه کښې ژوند کوي اساسآ €
 1,500.00يورو پورې محدود ده.



د روغتيا قانوني بيمې له پاره د مرستو تر السه کول



د بيا ورتګ بونس يا انعام

د روغتيا بيمې لپاره ورتګ/نوم ليکنه



يوه داخلي چيک کولو حساب ته د استثنا پرته انتقال



ګټې يا مرستې د مياشتې په پايي کښې وروسته تاديه کيږي



يوازې غوښتنه کونکی د چارواکو لخوا  NÖ GKKته مستقيم راجع کيدی شي
 د غوښتنه کونکي ټولو خپلوانو لپاره  NÖ GKKته بايد د ګډې بيمې يو غوښتنليک وسپارل شي (په هرصورت
مرستې د لږ تر لږه مدد معاش په واسطه پوښل کيږي).

مکلفيتونه



د استحقاق په شرايطو کښې هر ډول بدلونونو په اړه بايد ځايی ادارې يا محکمې ته د دوه اونيو په موده کې راپور ورکړل
شي
د مثال په توګه:

o
o
o
o
o
o

په عايد يا پانګو کښې بدلون
په استوګنيز يا کورنۍ شرايطو کې بدلون
په آسټريا کې د قانوني اوسيدو ته بدلونونه
د دندې ترالسه کول
په روغتونونو يا د روغتيا ودانيو کې پاتې کيدل
کوم بل ډول غيرحاضري چې له دوه اونيو ډيره اوږده وي



د دريمو ډلو پروړاندې ادعا نامې (لکه د ماشوم مالتړ/نفقه ،د ناروغ تاديه)



د کاري ځواک استعمال



د آلمانې ژبې پوهې نه درلودو په صورت کې د آلماني ژبې کورس حاضري يا بل کوم اقدام چې د کار بازار کښې د کار
موندلو وړتيا ډيريدو ،د کار وړتيا يا ټولنيز ثبات په موخه وي (لکه غير انتفاعي مالتړ).
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د هغه خلکو لپاره د ارزښتونو او ليدلوري کورس کې د لږ تر لږه اته ساعتونو حاضري چې په تيرو  6کلونو کښې د لږ تر
لږه  5کلونو لپاره آسټريا کښې ؤو.



د هغه خلکو لپاره د آلماني ژبې تر د  A2کچې پشمول مهارتونو ترالسه کول چې په تيرو  6کلونو کښې د لږ تر لږه 5
کلونو لپاره آسټريا کښې اوسيږي.



د هغه افرادو لپاره د ادغام تړون تکميل څوک چې په تيرو  6کلونو کې د لږ تر لږه  5کلونو لپاره آسټريا کښې اوسيدلي دي.

رديدل/کميدل/تنظيم
د کار ردولو په صورت کښې ،د ادغام اقداماتو کښې ګډون نه کول (د آلماني ژبې کورسونه ،ارزښتونه او د ليدلوري کورسونه،
په ورته توګه غيرانتفاعي فعاليتونه) ،يا اے ايم ايس  AMSکورسونه او د يوه اقدام غير جرمي غيرحاضرۍ په صورت کې ،د
بي ايم ايس  BMSلپاره غوښتنليک رديږي يا موجود مرسته يا ګټه منسوخ کيږي يا په مکمل ډول قطع کيږي.

بيا تاديه ،لګښتونه ،او جريمې
په الندې حالتونو کښې ،ګټې يا مرستې بايد بيرته تاديه کړی شي او ممکن د جريمې پايله هم ولري:



د بدلونونو خبرتياو ورکولو کښې د مکلفيت څخه سرغړونې په صورت کښې



د غلط معلوماتو يا اړوند حقايقو پټولو په صورت کښې



د کار وړ پانګو تعقيبي اکتساب (د مثال په توګه ،ميراث)



د ترالسه کونکي لخوا ځايي په ځايي کول

د ګټور استخدام لپاره د بياورتګ بونس
د بياورتګ بونس هر هغه چا لپاره پلي کيدی شي چا چې د لږ تر لږه  6مياشتو لپاره د غوښتنې له مخې لږترلږه بيمې غوښتنه
کړې وي او کار يې پيل کړی وي (په ورته توګه لږترلږه).
غوښتن ليک او د پای نيټې:
د غوښتن ليک لپاره دوه مرحلو ته اړتيا ده:

.1

د دندې پيل ،لکه د کار پيل ،په اړه بايد د ولسوالۍ مديريت اړوند ټيم يا د ښاروالۍ چارواکو ته د دوه اونيو په موده کې
راپور ورکړل شي.
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.2

نهايتآ د دندې پيل څخه  4اونۍ وروسته ،بايد د بيا ورتګ بونس لپاره يو غوښتنليک په شفاهي يا ليکلي توګه د ولسوالۍ
مديريت اړوند ټيم يا د ښاروالۍ چارواکو ته وسپارل شي .دا امکان لري چې د دندې راجستريشن سره په يوه وخت کې
د بياورتګ بونس لپاره غوښتنه وکړئ.

مقدار:
د بياورتګ بونس مقدار د خالص عايد تر  1/3پورې کيدی شي .که چيرې خالص عايد او د بياورتګ بونس يوازې د لږ تر لږه
معيار  140%څخه ډير شي (تر  2017پورې  1,182.24 €يورو) ،نو په ورته توګه د دې مطابق د بياورتګ بونس کميږي.
د بياورتګ بونس په اعظمي ډول د  12مياشتو لپاره تضمين کيږي .د لنډمهاله استخدام په صورت کې ،د بياورتګ بونس د دې
دندې يا استخدام د مودې مطابق تضمين کيږي.
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ضميمه :1
هغه اسناد چې بايد وسپارل شي:
 .1شخصي معلومات:
 aد شناخت رسمي عکس
 aد زيږون تصديق پاڼه يا تذکره
 aد تابعيت ثبوت
 aد  EEAاوسيدونکو لپاره :د بهرنيانو د راجستريشن تصديق
 aد غير  EEAاوسيدونکو لپاره :د اوسيدو جواز ،پناه
 aوکالت نامه (اداري پريکړه ،د استازيتوب واک)...،
 aد فسخ فرمان او د جوړجاړي کاپي (هر يو د قانوني ځواک نسبت سره)

 .2د عايد او پانګې په اړه معلومات:
 .2.1د عايد او پاملرنې مدد معاش په اړه معلومات:
 aد تيرو  3مياشتو لپاره د معاش حاضري او د عايد رسيدونه
(پشمول د حداقل دندې يا استخدام)
 aد  AMSمآخذ تاييد
 aد رسيد تاييد ( ،PVA، SVA، ÖBB، VAEB، BVAبهرنی تقاعد ،وغيره)
 aد ناروغۍ تاديه تاييد
 aد اونۍ وار مدد معاش(/مدد معاش لپاره د) ماشوم پاملرنې مددمعاش تاييد
 aد تقاعد اډوانس تاييد
 aد پيښې پينشن تاييد
 aد ساتنې يا مراقبت ادعاو ثبوت
 aد اجارې او/يا کرايه تړونونه
 aد عايد نور تصديقونه (د ټول عمر ګټې ،وغيره)
 aد تقاعد مددمعاش
 aد ګټې او زيان حساب ،د وروستيو  3مياشتو د عايد
اظهارنامه
 .2.2د ملکيت يا پانګې په اړه معلومات:
 aد حساب اظهارنامې (د غوښتنليک له نيټې نيولي تر درې مياشتو پورې مخکينۍ نيټې پورې)
 aد بيمې پاليسيانې (د جنازې بيمه ،د ژوند بيمه ،وغيره)
 aد سپما حسابونه
 aد ودانۍ د پور تړونونه
 aمصؤنيتونه
 aبسپنې
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 aوسايط (موټرې ،ټرکونه ،ټريکټر ،وغيره)
 aنورې پانګې (نغدي وغيره)
 aد ځمکې د راجستر استخراج

مهم يادداشت:
کوم يو شخص چې د مرستې په لټه کښې وي بايد د دريمې ډلو پروړاندې ادعاوې تعقيب کړي (والدين ،همسر ،)...چې د هغوی د
ګټو پوره کول د اړتياو له مخې لږ تر لږه ډاډ نه وړاندې کوي ،تر هغه حد پورې چې دا په ښکاره عبث او غيرمعقول نه وي.
 .3الندې اسناد هم بايد وسپارل شي:
 .3.1اضافي مآخذونه:
 aد دندې لټون لپاره د ريزرف کولو تصديق
 aد کار بازار خدمت لپاره د مالتړ تړون
 aد کار بازار خدمت د جبران ادعا
 aد تقاعد طرزالعمل اړوند اسناد
 aد ساتنې طرزالعمل اړوند اسناد
 aد کار کولو وړتيا په اړه طبي ريکارډ او موندنې
 aد ټولنيز ثبات اقداماتو شواهد (د آلماني ژبې کورسونه وغيره)
 aد ښوونځي د حاضرۍ تصديق

 .3.2د کرايه لپاره د استوګنې لګښتونه:
 aد کرايه تړون/د همکارۍ تړون
 aاوسني دکرايه او کارولو لګښتونه
 aد اوسني کرايه د تاديه کولو تصديق
 aد استوګنې سبسايډي ثبوت

 .3.3د کور د مالک د پيرود تعقيب:
 aد تعمير د بيمې (پاليسي)
 aد پاکولو بخارۍ يا درڅه
 aد فضالتو بل
 aد ښاروالۍ بلونه (اوبه/ککړې اوبه)
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ضميمه :2
د  2017لږ تر لږه معيارونه:

د  BMS 2017د کرايه لپاره لږ تر لږه معيارونه
معيشت

ټولنيز حلقه

د استوګنې
اړتياوې

ټولټال

يووستوی فرد/يووستوی والدين 100%

€ 633,35

€ 211,11

€ 844,46

واده شوې جوړه/د ژوند ملګري په يوه .کورنۍ کې 150%

€ 950,02

€ 316,68

€ 1.266,70

په يوه عام کورنۍ کې لوی فرد 75%

€ 475,01

€ 158,34

€ 633,35

€ 316,67

€ 105,56

€ 422,23

€ 145,67

€ 48,56

€ 194,23

په کورنۍ کښې دريم تر ټولو لوی فرد  ،پدې توګه چې دغه فرد په عام کورنۍ کې د
بل فرد لخوا د ساتنې مستحق وي نو د  50%مستحق دی
کوچنی فرد چې د کورنۍ  23%مدد معاش مستحق وي

د  BMS 2017لږ تر لږه ملکيت معيارونه
ټولنيز حلقه

معيشت

د استوګنې اړتياوې

ټولټال

يووستونی فرد/يووستوی والدين 100%

€ 633,35

€ 105,56

€ 738,91

واده شوې جوړه/د ژوند ملګري په يوه .کورنۍ کې 150%

€ 950,02

€ 158,34

€ 1.108,36

په يوه عام کورنۍ کې لوی فرد 75%

€ 475,01

€ 79,17

€ 554,18

€ 316,67

€ 52,78

€ 369,45

€ 145,67

€ 24,28

€ 169,95

په کورنۍ کې دريم تر ټولو لوی فرد  ،پدې توګه چې دغه فرد په عام کورنۍ کې د بل
فرد لخوا د ساتنې مستحق وي نو د  50%مستحق دی
کوچنی فرد چې د کورنۍ  23%مدد معاش مستحق وي

د  BMSالرښود په آيالتي تسهيالتو کې .مرستې ته اړ خلکو د شخصي اړتياو پوښلو لپاره ( 13مواد)

€ 67,87

د ټولو هغه افرادو د لږترلږه معيارونو مجموعه چې په ګډه په يوه کورنۍ يا استوګنيز ټولنه کې ژوند کوي مقدار € 1,500.00
يورو پورې محدود ده.
استثنا :د هغه افرادو لږترلږه معيارونه څوک چې د اوږدې مودې پاملرنې مددمعاش يا د کورنۍ ډير مددمعاش ترالسه کوي او
هغوی چې په دايمي توګه د کار جوګه نه وي ،نه کميږي.
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ضميمه :3
د لږ تر لږه معيار ادغام:

د لږترلږه معيار ادغام
ټولنيز حلقه

معيشت

د استوګنې
اړتياوې

ټولټال

يوازې يا تنها والدين ،في نفر

€ 522,50

€ 300,00

€ 822,50

د هغه عمر افرادو لپاره چې د يوه يا ډيرو افرادو کورنۍ کې ژوند کوي ،في نفر

€ 422,50

€ 150,00

€ 572,50

په کورنۍ کې د 3ام شخص عمر لرونکي څخه افرادو لپاره ،في نفر

€ 422,50

-

€ 422,50

€ 179,17

-

€ 179,17

€ 129,17

-

€ 129,17

د لومړي  3کوچني افرادو لپاره چې د يووستوي يا تنها والدين سره ژوند کوي او د
 MSادغام ګټې ترالسه کوي ،في شخص
د کوچني افرادو لپاره ،في نفر

د ټولو هغه افرادو د لږ تر لږه معيارونو مجموعه چې په ګډه په يوه کورنۍ يا استوګنيز ټولنه کې ژوند کوي مقدار € 1,500.00
يورو پورې محدود ده.
استثنا :د هغه افرادو لږ تر لږه معيارونه څوک چې د اوږدې مودې پاملرنې مدد معاش يا د کورنۍ ډير مدد معاش ترالسه کوي اؤ
هغوی چې په دايمي توګه د کار جوګه نه وي ،نه کميږي.
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