ورق معلومات برای
حداقل عاید خط فقر
حداقل عاید خط فقر ( )BMSبه منفعت هایی راجع می گردد که ضروریات بودوباش و معیشیت مردم را تامین میکند
که در شرایط عاجل مالی قرار داشته باشد و یا اینکه دیگر نتواند با عوایدد (عاید و دارایی ها) خود به زنده گی ادامه
بدهد.
مقررات مشمولیت

● عواید نداشته باشد و یا اینکه دارای عاید بسیار پائین باشد
● دارایی نداشته باشد
● سکونت اصلی در اتریش سفلی
● از سکونت اصلی در  Austriaمحروم باشد
● تمایل به کار کردن داشته باشد ،و دارای قابلیت کار کردن باشد
● تمایل به ادغام داشته باشد (طرز مثال اشتراک در کورس ارزش های جرمنی و کورس های آشنایی)
● ارایه اسناد مربوطه (به ضمیمه  1مراجعه کنید)
درخواست به
●

اداره ناحیه یا حاکم

●

متنفذین محل سکونت

مسئول اخذ تصمیم
●

اداره ناحیه یا حاکم

منفعت ها
●

پول یا پرداخت آن به اساس حداقل ضروریات تخمین شده (به ضمیمه  2مراجعه کنید)

●

برای اشخاص که در اتریش کمتر از پنج سال از شش سال گذشته زنده گی میکند ،معیارهای حداقل ادغام تطبیق میگردد (به
ضمیمه  3مراجعه کنید).

●

کمترین مبلغ معیار ها برای اشخاص که همراه خانواده یا محل اقامت مشترک زنده گی میکند عموما محدود به مجموع
 €1500میباشد.

●

پرداخت اعانه برای بیمه صحی قانونی

●

حق امتیاز برای اشخاص که دوباره به نیروی کار داخل میگردد
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پرداخت/درخواست برای بیمه صحی
●

پرداخت به حساب ملی کنونی ،بدون استثناء

●

مفاد در آخر ماه انتقال میگردد

●

درخواست کننده ها میتواند صرفا ذریعه مسولین به منظور تامین بیمه اجتماعی اتریش سفلی بطور مستقیم راجستر گردند
 برای درخواست کننده مربوطه ،باید یک درخواست بمنظور بیمه مشترک به بیمه اجتماعی اتریش سفلی صورت
گیرد (تا هنوز در چوکات عاید حداقل خط فقر اعانه در این ساحه پرداخت میگردد).

تعهدات
●

هر نوع تغیر در شرایط مشمولیت باید طی دو هفته به اطالع اداره ناحیه یا حاکم برسد.
طرز مثال:
o

تغیرات در عاید یا دارایی

o

تغیرات در بودوباش و یا ترتیبات فامیلی

o

تغیرات در سکونت قانونی در اتریش

o

قبول استخدام با معاش زیاد

o

ماندن در یک شفاخانه یا سازمان معالجوی

o

سایر غیابت های که بیشتر از دو هفته دوام کند.

●

اثبات ادعاهای اشخاص ثالث (طرز مثال مراقبت ،منفعت های بیماری)

●

تعهدات به وظیفه

●

اشتراک در کورس های جرمنی در حالت داشتن معلومات محدود یا در روش های دیگر به منظور انکشاف توانایی در
مارکیت کار ،توانایی برای کار کردن یا تثبیت اجتماعی (مانند کارکردن خیریه اجتماعی)

●

اشتراک حداقل -8ساعته در کورس ارزش ها و آشنایی برای کسانی که کمتر از  5سال در  6سال اخیر در اتریش زنده گی
کرده است.

●

حصول دانش لسان جرمنی تا و به شمول سطح  2Aبرای اشخاص که در اتریش کمتر از  5سال  6سال اخیر زنده گی
میکند.

●

مکمل کردن توافقنامه ادغام برای اشخاص که در اتریش کمتر از  5سال  6سال اخیر زنده گی میکند.
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رد/کاهش/خاتمه
اشخاص که از کار کردن امتناع می کنند ،اشخاص که در اقدامات ادغام (در کورس های جرمنی ،کورس های ارزش ها و
آشنایی و کار کردن اجتماعی) ،و در کورس های خدمات استخدام عامه اشتراک نمی کنند یا در صورت نبود در این نوع فعالیت
ها بدون ارائه توضیحات ،درخواست آنها برای منفعت های عاید حد اقل خط فقر رد خواهد شد .منفعت های موجوده تقلیل و یا
لغو خواهد شد.

استرداد ،بازپرداخت و مجازات
در موارد ذیل ،منفعت ها واپس خواهد شد و جریمه اعمال خواهد گردید:

● تخطی از وظیفه برای مطلع ساختن مسئولین از تغیرات
●

معلومات غلط یا افشاء ننمودن معلومات مربوطه

●

حصول بعدی دارایی های انتفاعی (مانند وراثت)

●

پرداخت غرامت توسط ذینفع

حق االمتیاز دخول دوباره به مارکیت کار به منظور قبولیت استخدام مفید
حق االمتیاز دخول دوباره به مارکیت کار به آنها تطبیق میگردد که مفاد حداقل عاید خط فقر را برای حداقل  6ماه بدون کدام
انقطاع بدست آورده باشد و کسیکه استخدام شده باشد (اگر چه کم باشد).
درخواست و ضرب االجل ها:
دو مرحله ذیل برای درخواست مهم میباشد:
.1

وقتیکه در یک کار با عواید باال استخدام میگردد ،باید گفت که چی وقت شروع میشود ،و باید اداره ناحیه مربوطه یا
حاکم طی دو هفته خبر گردد/

.2

طی حداقل  4هفته ،بعد از استخدام در یک وظیفه با معاش  ،باید گفت که چی وقت آغاز کار بوده ،و باید یک یک
تقاضا به منظور دخول در مورد حق االمتیاز مارکیت کار یا هم بصورت شفاهی و یا هم بصورت نوشتاری به ناحیه
اداره مربوطه یا حاکم اعالم شود.همچنان وقتی شما در یک کار با عواید باال استخدام میشوید یک درخواست حق
االمتیاز اعالم گردد.

:مقدار
مبلغ برای دخول دوباره در حق االمتیاز مارکیت کار برابر با حصه سوم عاید خالص (حداکثر) میباشد .اگر عاید خالص و حق
االمتیاز بیشتر از  %140معیارهای حداقل برای یک شخص مجرد شود ،حق امتیازی دخول دوباره به مارکیت کار مطابق به
.آن کاهش خواهد یافت
این حق االمتیاز برای حداکثر  12ماه داده میشود .در شرایط استخدام موقتی ،این حق االمتیاز مطابق به مدت زمان استخدام داده
.خواهد شد
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ضمیمه :1
اسناد که آماده میشود:
 .1معلومات شخصی:
 oاسناد هویت رسمی
 oتصدیق والدی
 oتابعیت
 oبرای شهروندان  :EEAتصدیق نامه ثبت از پولیس خارجی
 oشهروندان غیر  :EEAاجازه سکونت ،اظهاریه پناه گاه
 oدستور مقامات (تصمیم قیم ،نماینده و غیره )
 oحکم طالق و کاپی مسکن (هرکدام با تصدیق اعتبار)
 .2جزئیات عواید و دارایی:
 .2-1جزئیات عواید و مصارف مراقبت:
 oتصدیق نامه های معاش یا تائید عواید برای حد اقل سه ماه
(همچنان برای استخدام بعدی)
 oتائیدی مکتوب خدمات استخدام عامه
 oتائید مکتوب از ( PVAحقوق تقاعد)( SVA ،بیمه اجتماعی)( ÖBB ،راه ریل اتریشی)( VAEB ،سازمان بیمه راه ریل
اتریشی)( BVA ،شرکت خدمات بیمه عامه) ،حقوق خارجی و غیره )
 oتائید امتیاز مریضی
 oتصدیق مصارف والدی ( /ضمیمه به ) مصارف مراقب طفل
 oتصدیق پرداخت حقوق پیشرفته
 oتصدیق از امتیاز حادثه
 oمدرک ادعاهای حفظ و مراقبت/ادعاهای اعانه غذا
 oموافقت نامه های کرایی و/یا اجاره یی
 oاشکال دیگر از مدرک عواید (حقوق ساالنه زنده گی ،غیره)
 oاعالن مصارف مراقبت
 oعاید دقیق و بیان مصارف برای  3ماه اخیر
.2-2معلومات در مورد دارایی
 oاظهاریه های بانک (از تاریخ سه ماه قبل از تقاضا)
 oپالیسی های بیمه (پالن بیمه خاک سپاری ،بیمه زنده گی ،و غیره)
 oحساب پس انداز
 oموافقت نامه های وام ساختمانی
 oموجودی و سهام
 oتمویل
 oعراده جات (موتر ،الری ،تراکتور ،غیره).
 oدارای های دیگر (دارایی پول نقدی ،غیره).
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 oخالصه راجستر زمین
اطالعیه مهم:
شخص که در جستجو کمک باشد مجبور است تا در مقابل طرف های سوم (والدین ،همسران و غیره ).ادعاء نماید ،و سعی
قانونی را برای بدست آوردن پول از این طرف های سوم تا وقتی کند که این مساعی بیهوده و باطل نبوده ،و فرض گردد که اگر
این نوع تقاضاها توسط طرف های سوم برای پرداخت انجام گردد ،ضرورت به پرداخت منفعت درامد حداقل خطر فقر ،یا اینکه
به مقدار معمول نباشد.
 .3اسناد زیر همچنان آماده گردد:
 .3-1مدارک بیشتر:
 oتائیدی ثبت بحیث جستجو کننده کار
 oموافقه سرپرستی از بورد مارکیت کارگران اتریش
 oآگاهی از امتیازات رد از بورد مارکیت کارگران اتریش
 oاسناد در خواست حقوق تقاعد
 oاسناد درخواست مراقبت
 oاسناد داکتر و نتایج توانایی کاری
 oتایید اقدامات تحکیم اجتماعی (کورس های جرمنی ،و غیره).
 oتصدیق مکتوب حضور در مکتب
 3-2مصارف کرایه مسکن
 oقرارداد کرایه /موافقت نامه انجمن تعاونی
 oمقررات برای کرایه کنونی و مصارف جاری
 oتصدیق پرداخت کرایه کنونی
 oجزئیات امتیازات مسکن
 .3-3اثبات مصارف جاری خانه شخصی:
 oبیمه ساختمانی (پالیسی)
 oسند برای جاروی بخاری
 oسند دفع زباله
 oمصارف جامعه (آب/فاضالب)
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