Hinweise zum Ausfüllen der Antragsvordrucke zum
Arbeitslosengeld II des Jobcenters Kreis Warendorf
تعليمات و إرشادات لتعبئة استمارات طلب الحصول على إعانة البطالة عن العمل
الثاني من مراكز التوظيف و العمل في منطقة فارندورف
عربي

 .1تعليمات عامة و إرشادات
التعليمات و االرشادات لتعبئة االستمارة هي بمثابة مساعدة لكي تتمكنون من تعبئة الطلب للحصول على المستحقات و اإلعانات التي تمكنكم من
تامين حياتكم المعيشية حسب الكتاب الثاني من قانون الضمان االجتماعي ( .) SGBIIفي ورقة المعلومات و االرشادات حول ( )SGBIIتجدون
المزيد من المعلومات .
التعليمات و االرشادات لتعبئة االستمارة تجدونها ايضا على صفحاتنا في االنترنت – شبكة المعلومات – تجدونها ايضا باللغة االنجليزية و العربية
و الفرنسيةwww.jobcenter-warendorf.de ,
في العادة يسري مفعول طلبكم من بداية الشهر المقدم به الطلب حسب المادة و قانون الضمان االجتماعي )(§ 37 Abs. 2 Satz 2 SGB II
لذا يجب عليكم ذكر و سرد المعلومات التي تصب في مجال دخلكم في الشهر المقدم به الطلب وذلك على سبيل المثال .
الطلب على الحصول على معونات اإلعانة إثنين عند البطالة عن العمل يتكون من الطلب االساسي و كذلك ملحقات مختلفة ,التي تدل و تتناسب مع
وضعكم وحياتكم المعيشية و التي يجب تعبئتها ايضا .لكي نتمكن من تحديد الملحقات الخاصة بكم  ,فمن الضروري هنا كتابة المعلومات الشخصية
الخاصة بكم من جديد.
أالسم االول
الرقم البريدي  ,البلدة  ,المدينة
E-عنوان االيميل

 I.المعلومات العامة لمقدم الطلب  /لمقدمة الطلب
إسم العائلة
الشارع ,رقم البيت
ع او باالحرى عند من تسكن
رقم التلفون (مع المقدمة)

المعلومات التي تقدمونها عن رقم التلفون و العنوان االلكتروني اي االيميل هي معلومات إختيارية و ليست إجبارية ,إذا قدمتم هذه المعلومات
فهي تسهل عملية التواصل معكم عن طريق التلفون او االيميل لتوضيح بعض االمور او االسئلة العالقة  ,وهذا يساعد و يسهل سرعة دراسة
طلبكم  ,بهذه الموافقة على تقديم او كتابة رقم التلفون او االيميل هي موافقة من قبلكم على إستخدامها من طرفنا لإلستعمال و االستدخدام
الداخلي .

المجموعة المحتاجة
المجموعة المحتاجة تتكون من او من القادرين على العمل و المستحقين للمساعدة او من
• الزوجة الغير منفصلة بشكل مستمرعن الزوج وهي على قيد الحياة
• الزوج الغير منفصل بشكل مستمرعن الزوجة وهو على قيد الحياة
• الغير منفصالت عن البعض و المسجالت كشريكات في الحياة من نفس الجنس (انثى)
• الغير منفصلين عن بعض و المسجلين كشركاء في الحياة من نفس الجنس باالحرى (ذكر)
• الشخص ,اللذي يعيش مع شخص قادر على العمل و يحق له الحصول على المستحقات و االعانة ,وتكون بينهم حياة مشتركة متبادلة
( قريبة او شبيه بالحياة و المعيشة الزوجية )
المجموعة المحتاجة تتكون ايضا من االطفال الغيرمتزوجين و اللذين يعيشون معكم في نفس البيت المعيشي وهم بقدرة على العمل ولم تتجاوز
اعمارهم  52سنه ,وليس لديهم القدرة على تدبير امورهم المعيشية و الحياتية من دخلهم الخاص بهم (على سبيل المثال نقود فائدة االطفال و
المساعدة المادية للمعيشة ) او من امالكهم الخاصة بهم .
إذا قا م احد االطفال بتقديم طلب الحصول على االعانة المادية للباطلين عن العمل إثنين و لم يكن متزوج و قادر على العمل وكان سنه اقل شيء 52
سنه و لم يصل الى سن  52سنه  ,يحدث هنا العكس فيعتبر الوالدين اللذين يعيشون معه في نفس البيت المعيشي او احد الوالدين تابعين الى
المجموعة المحتاجة لذلك الطفل .

ممثل او المسؤول عن المجموعة المحتاجة
المجموعة المحتاجة تتمثل بشكل أساسي و مبدئي من الشخص المقدم لطلب االستحقاق و االعانة ( مقدمة الطلب او مقدم الطلب )
جميع افراد المجموعة المحتاجة بجاجة لتقديم طلب واحد فقط  .عند قيامكم بتعبئة الطلب كممثلة او ممثل عن المجموعة المحتاجة يجب عليكم هنا
إشراك جميع أفراد المجموعة و مراعاة المعلومات الخاصة بهم و القيام بالتشاور معهم حول المعلومات الخاصة بهم شخصيا  .يحق هنا ألعضاء
المجموعة المحتاجة ايضا طلب تمثيلهم من قبلكم ليس بشكل تام و انما تمثيل بشكل نسبي فقط  ,على سبيل المثال الملحق الخاص بالدخل و الملحق
الخاص بالملكية الشخصية اي الثروة يحق لهم تعبئته بأنفسهم و القيام بالتوقيع علية شخصيا .

 3. & .2العالقات الشخصية و العالقات الشخصية ألشخاص آخرين في المعيشة البيتية
المسؤولية والتكاليف الجماعة
ومن الشروط األساسية الستحقاق الفوائد لتأمين لقمة العيش هو وجود و وجوب الحاجة للمعونة حسب الفقرة التاسعة من قانون الضمان االجتماعي
إثنين ( . (§9 SGB IIفي ضمن البحث و التدقيق حسب الفقرة التاسعة من قانون الضمان االجتماعي إثنين  § 9 Abs. 2 SGB IIهو دراسة
الوضع المادي ا ي دخل و ممتلكات الشريكة او الشريك في الحياة و توخذ هذه بعين االعتبار  .كشريك في الحياة ال يعتبر و ال يفهم هنا فقط الزوجة
او الزوج او شريكة الحياة من نفس الجنس او شريك الحياة من نفس الجنس بل هي الشريكة او الشريك في إتحاد المسؤولية المتبادلة
الشراكة في إتحا د المسؤولية المتبادلة تكون عندما تكون الشريكة او الشريك مع القادر عن العمل و له حق الحصول على مخصصات المعيشة و
المساعدة المادية يعيشان في بيت معيشي واحد وبعد التقيم المعقول إلرادة المتبادلين المفترضة  ,ان يقومو بتحمل المسؤولية عن بعضهم البعض و
الوقوف بجانب بعضهم البعض  .هذه الشراكة في إتحاد المسؤولية المتبادلة يمكن ان تكون بين شريكين من جنسين مختلفين او بين شريكين من نفس
الجنس .
يمكن إعتبار مثل هذه العالقات و الشراكات قائمة ,إذا كانت العالقات الشراكية واضحة الى حد ما ,ولم يكن هناك عالقات شبيه جانبية مسموح بها
وباإلضافة إلى ذلك ،ينبغي أن تكون هناك إمكانية قانونية اساسية للزواج أو شراكة مدنية على مبدئ إنشاء قانون الشراكة المدنية ( )LPartGبين
الطرفين القادرين على العمل و لهم حق االستحقاق و االعانة المادية متوفرة وموجودة ومثبته بين الشريك أو الشريكة.
الرغبة المتبادلة لتحمل المسؤولية عن بعضها البعض والوقوف لجانب بعضهم البعض تثبت او تفترض عندما يكون الشركاء
• العناية باالطفال او االقارب في البيت المعيشي المشترك او
• يحق لك االشراف اوإستالم الدخل الشهري او االشراف على ممتالك االخرين
• المعيشة المشتركة الكثر من سنه
• المعيشة مع طفل مشترك
هذه المعايير ليست شاملة و نهائية ،بل يوجد حقائق أخرى قد تبرر وجود المسؤولية والتكاليف الجماعية المشتركة .هنا نذكر على سبيل المثال
الخطبة (الوعد بالزواج) ,السكنى في شقة او بيت مشترك ويكون هذا ملك  ,العناية الصحية و الحفاظ و تطبيب شريكته او شريكه في البيت المعيشي
المشترك .ربما يطلب هنا مركز التوظيف و العمل معلومات إضافية وضرورية حول هذا الموضوع.

أشخاص آخرين
االشخاص االخرين هم  ,اللذين يعشون معكم في بيت المعيشة المشترك والمحتاج ايضا  .انت هنا شخصيا غير مقصود او معني  .إذا لم تكفي
الحقول المخصصة في الطلب لكتابة وتدوين هؤالء االشخاص نرجو منكم إعتماد الملحق ,,أقارب آخرين ’’

المعيشة البيتية او الميزانية البيتية
المعيشة و الميزانية البيتية تكون مثبته و متواجدة عندما يكون هناك أشخاص يعيشون معكم وهؤالء االشخاص هم ليسو اعضاء في المجموعة
المشتركة المحتاجة لديكم.
تشمل المعيشة البيتية اي الميزانية البيتية على سبيل المثال على كل من
• االقرباء و االصهار
• األطفال واآلباء بالتبني الذين يعيشون معكم في نفس المنزل المعيشي
شقة مشتركة ( ،WGعلى سبيل المثال .عند الطالب) فهي ال تشكل أعضاء مجموعة مشتركة محتاجة و ال تشكل ايضا اعضاء مجموعة بيتية ذات
ميزانية بيتية مشتركة كاالسرة  .يعني هنا انه ليس بالضرورة عند تقديم طلب العون لالشخاص العاطلين عن العمل إثنين  ,فهنا ليس من الضرورة
عند تعبئة الطلب ذكر المعلومات الشخصية عن المستأجرات و المستأجرين ,هنا يكفي فقط وفي هذه الحالة تعبئة الملحق عن التكاليف الخاصة
وتكاليف السكن الجزئي لكل شخص  /االشخاص وتكون مبينه باالرقام  .الدخل من االجرة في حالة التاجير لشخص آخر يجب ان توضح في الملحق
الخاص بالدخل و إيرادات االستثمار.

التامين على الصحة و العناية في العجز اي التمريض في الكبرعند العجز
هو /هي عضو في شركة تأمين صحي عام حكومي انا مشترك في تامين صحي عام حكومي
pflichtversichert oder familienversichert

ال
نعم
بحالة نعم :إسم شركة التأمين الصحي

رقم

العضوية:

pflichtversichert oder familienversichert

ال
نعم
بحالة نعم  :إسم شركة التأمين الصحي

رقم
العضوية:

التامين الصحي

إذا كان الجواب ال:
إذا كان الجواب ال:
انا لست لغاية االن مسجل في تأمين صحي.
هو  /هي ليس مسجل في تأمين صحي.
نرجو منكم إختيار تأمين صحي و تقديم شهادة العضوية لهذا
نرجو منكم إختيار تأمين صحي و تقديم شهادة العضوية لهذا
التأمين.
التأمين.
انا كنت لغاية االن في تأمين صحي خاص.
هو  /هي كان لغاية االن في تأمين صحي خاص.
(الرجاء تعبئة الورقة الخاصة االضافية لتأمين الضمان االجتماعي) (الرجاء تعبئة الورقة الخاصة االضافية لتأمين الضمان االجتماعي)

هذه المعلومات تجمع و نسأل عنها لكي نتأكد من موجود تأمين صحي و تأمين العناية الصحية و المرضية عند العجز و الكبر في السن او المرض
لكم و ألفراد المجموعة المحتاجة لديكم  ,ونحن هنا كمركز توظيف و عمل مطلوب منا التأكد من ذلك  .إذا كنتم من اليوم االول إلستالم المخصصات
و المستحقات كعاطل عن العمل و حسب القانون رقم إثنين وغير مسجل في تأمين صحي خاص  ,او تأمين صحي طوعي او تأمين صحي عام اي
حكومي و كذلك التأمين التمريضي و الرعاية الصحية عند الكبر و العجز  ,نرجو منكم التكلم معنا حول هذا الموضوع اي التكلم مع الموظف
المسؤول عنكم.

رقم تأمين التقاعد
المتلقين و المستفيدين من إعانات البطالة  IIليسو بحاجة للتأمين التقاعدي اي التأمين على المعاش القانوني .من أجل ذلك ال تدفع و ال تسدد عنهم
االشتراكات في صندوق المعاش و التقاعد .لكن الفترة الزمنية إلستالمكم االعانات إثنين للباطلين عن العمل يتم االعالن عنها و تسجيلها في صندوق
التقاعد القانوني و هي تقوم في البحث و التدقيق عن إمكانية تسجيل هذه الفترة لصالحكم  .الرجاء منكم عند التسجيل تقديم رقم التأمين التقاعدي
الخاص بكم ,هذا الرقم تجدونه على بطاقة الضمان االجتماعي  .إن لم يكن لديكم رقم تأمين تقاعدي نرجو منكم الحصول على هذا الرقم عند شركة
التأمين الصحي الخاصة بكم .

 .4إحتياجات إضافية
في ظل ظروف معينة ،يمكن أن تقدم إستحقاقات لتلبية االحتياجات اإلضافية ،التي ال تغطيها االستحقاقات العادية .وهذا ينطبق على جميع أالفراد داخل
األسرة.
إذا كانت احدى القريبات  /االقرباء داخل االسرة او البيت المعيشي

إحضار دفتر االمومة !

االسم و االسم

االول:

حامل

االسم و االسم

االول:

مربية او مربي لوحده

ينتمي إلى مجموعة من األشخاص ذوي اإلعاقات الشديدة و الدائمة ويتلقي فوائد ومساعدات للمشاركة في الحياة العملية
الرجاء إدخال إشعار الموافقة ذي الصلة في الموضوع !
هل من الضروري و السباب طبية ،اتباع نظام غذائي مكلف

نرجو منكم تعبئة الملحق ! MEB

:االسم و االسم االول
االسم و االسم االول

غير قادر على العمل ويحمل بطاقة هوية إعاقة تحمل اإلشارة و الحرف Gحسب القانون )(nach § 69 Abs. 5 SGB IX

إحضار البطاقة الرسمية !
لدية إحتياجات خاصة وجارية نظرا لظروف خاصة (على سبيل المثال حقوق العالج)؟

:االسم و االسم االول

:أالسم و االسم االول

االحتياجات االضافية عند الحمل
للحصول على االحتياجات االضافية في حالة الحمل  ,يجب هنا إثبات الحمل  .يجب هنا إحضار تقرير طبي عن الحمل او إحضار دفتر االمومة .إذا
ترتب عن إحضار الشهادة و التقرير الطبي رسموم معينة  ,فمركز التوظيف و العمل يتبنى هذه الرسوم و يقوم بتسديدها .

االحتياجات االضافية للمربين لوحدهم
االشخاص المربين لوحدهم  ,المربين لطفل او أكثرمن طفل دون السن القانوني اي القاصرين و يعيشون معهم في بيت واحد  ,يحق لهم الحصول
على إحتياجات و إستحقاقات إضافية  ,الن هذه الحقيقة يجب ان تؤخذ في عين االعتبار  ,بانه اليوجد شخص أخر داخل هذه االسرة او المجموعة
المحتاجة  ,و يكون هنا مشارك في تربية هؤالء االطفال .

االحتياجات االضافية للعاجزين ذو االعاقات الدائمة
يمكن إثبات العجز عن طريق عرض اإلخطار و االثبات للمشاهده

االحتياجات االضافية إلتباع نظام غذائي مكلف
إذا كنتم و السباب صحية بحاجة إلتباع نظام غذائي معين و مكلف ,هنا انتم بحاجة الى إثبات ذلك بتقرير طبي صادر عن طبيبكم المعالج  ,هنا يجب
تقديم هذا التقرير الطبي لمركز التوظيف و العمل  ,ويجب ان يكون المرض و العالج واضحان في هذا التقرير الطبي  .تكاليف التقرير الطبي اي
الرسوم يمكن ايضا الحصول عليها و يجب هنا تقديم طلب للحصول على هذه الرسوم و هي تكون ضمن المعقول ( حاليا  2,,5يورو)

أالحتياجات االضافية لحملة االشارة G
لضمان الحصول على االحتياجات االضافية يجب ان يكون هناك عدم القدرة على ممارسة العمل و الوظيفة حسب الكتاب السادس للضمان و
التشريعات االجتماعية
إثبات ذلك يكون في بطاقة اإلعاقة الدائمة و التي تحمل الحرف G

أالحتياجات االضافية لذوي االحتياجات االضافية
ظروف حياتية خاصة قد تبرر متطلبات إضافية ,إذا كانت هناك تكاليف ناتجة عن ذلك و لمدة زمنية طويلة  ,و أمكانية تجنبها غير وارده ,
على سبيل المثال .
• الحاجة المتكررة للنظافة في بعض األمراض (مثل فيروس نقص المناعة البشرية ،واألكزيما)
•يعيش الوالدان منفصلين ،وتكلفة ممارسة الحق في الوصول و التواصل
هذه التكاليف من الممكن ان نتبناها و نقوم بتسديدها إذا تم تقديم طلب بهذا االمر .هذه التكاليف االضافية يمكن االعتراف بها ,إذا لم يكن هناك إمكانية
للقيام بتسديدها من اموالكم الخاصة  .تكاليف او دفعات لمرة واحدة يمكن ان تكون هبه بدون مقابل او قرض بدون فوائد اما (على سبيل المثال,
النظارات و االسنان ) ال تشكل ضرورة قصوى للحصول على مثل هذه االحتياجات االضافية .

 .5ظروف السكن
من اجل تحديد الحاجة الى سكن و تدفئة يجب عليكم هنا و بشكل كامل تعبئة الملحق تكاليف سكن  ,ويجب عليكم إحضار شهادة إثبات سكن من
المؤجر لكم اي المالك .

 .6الدخل
لجميع اشخاص المجموعة المنتفعة اي االسرة وبعد نهاية سن  52سنه يجب تعبئة الملحق دخل

 .7الظروف المالية للطالب  /مقدم الطلب
يجب تقديم المعلومات عن الظروف المالية في الطلب وهنا يجب تعبئة الملحق تقرير االصول القائمة فاو إم
„Anlage VM zur Feststellung des vorhandenen Vermögens

 .8مصاريف إضافية واجبه و مفروضة خارج البيت المعيشي
على سبيل المثال الوالدين الم نفصلين او الوالدين الغير متواجدين في البيت المعيشي للطفل او االطفال هنا يجب عليهم تعبئة الملحق او ها ألثبات
تثبيت القرابة للمصاريف الواجبة و االضافية) Anlage UH zur Feststellung unterhaltspflichtiger Angehöriger( ,

 .9مطالبات أخرى
المطالبات ذات األولوية هي مطالبات ضد مقدمي الخدمة أو أي طرف آخر او ثالث ,والتي هي مناسبة للحد من الحاجة للحصول على المساعدة على
األقل أو استبعاد حقك في إعانات البطالة . II
وهي على سبيل المثال :
•القيام بدفع المصاريف و التكاليف حسب القانون المدني )(BGB
•الحق في إستحقاق دعم السكن  /تكاليف إضاقية زائدة  ,يقدم عند المدينة اي البلدية او أالدارة المحلية
•الحق في الحصول على إستحقاق فائدة االطفال  /دعم االطفال ,يقدم الطلب عند صندوق العائلة
•الحق في دعم القدرة على المعيشة  ,يقدم عند دائرة الشبيبة
• الحق في الحصول على دعم مادي للعاطلين عن العمل يقدم الطلب عند مكتب العمل
•الحق في الحصول على تقاعد (لألجانب)
•الحق في الحصول على اموال دعم الوالدين  /االمومة  /و العناية
•الحق في الحصول على دعم مادي للتدريب و بناء الذات
•الحق في الحصول على دعم بدل المرض
متطلبات لصالح طراف ثالث هي على سبيل المثال:
•مطالبات السداد التعاقدية
•المطالبات بالتعويض عن األضرار
•دعاوى ضد أرباب العمل (مدفوعات الرواتب المعلقة)
•المطالبات على أساس اإلثراء غير المشروع،
•المطالبات الناشئة عن الميراث،
•مطالبات التعافي وسداد التبرعات و الهدايا،
•مطالبات لالستسالم أو عقد قديم
•المطالبات الناشئة عن نظام المعاشات التقاعدية المهنية أو
•لم تف لم تسدد ،المدفوعات السنوية المضمونة تعاقديا

.11

اولياء االمور االوصياء /و الموجهين

إذا تم تأسيس الرعاية القانونية أو الوصاية لك أنت أوالى أحد أفراد االحتياجات من مجتمعك اي إسرتك  ،يرجى تقديم التفاصيل الكاملة و يكون هنا االتصال
مع المشرف والسماح له بتقديم الرعاية  /الوصاية و ان يوقع هو على الطلب ايضا.

ملحقات هامة تابعة للطلب االساسي :
ملحق الدخل :
كإيرادات يجب النظر و مراعاة جميع العائدات من المال أو القيم النقدية
الدخل هو على وجه الخصوص ما يلي:
•الدخل من العمل لدى الغير أوالمستقل ،من تأجير أو استئجار ،من الزراعة والغابات ،وظائف صيفية
•مدفوعات بدل إعانة الطفل مثل إعانات البطالة ،والمال اإلعسار ،وبدل االنتقالي ،إجازة مرضية مدفوعة األجر،
•المعاشات التقاعدية من الضمان االجتماعي اإللزامي (على سبيل المثال .معاش التقاعد أو  Knappschaftالتعويض ،حادث أو معاش
إصابة) ،المعاشات التقاعدية أو المهنية،
•والنفقة ،والمدفوعات بموجب دفع مبالغ مقدمة للمعيشة،
•الفوائد واألرباح الرأسمالية،
•بدالت السكن والمساعدات االجتماعية بعد كتاب الثاني عشر من قانون االجتماعي  XII SGBو
• غيرها من اإليرادات الجارية ولو لمرة واحدة (على سبيل المثال بدل األسرة ،والرعاية بدل والرعاية بدل لالستخدام التعليمي وفقا لكتاب
الثامنة من القانون االجتماعي (.))VIII SGB
كما يجب أن يتم تقييم بدالت اإليرادات والمصروفات في العمل التطوعي أو الخيري النها تعامل كدخل  .ويشمل الدخل ايضا اإليرادات الجارية
أو لمرة واحدة و كذلك على األقساط لخاصية بيعها واسترداد الضريبة  ,دفع التعويض يجب أن يخطر لنا و نعلم به .
أي تغيير في مستويات الدخل للمجموعة المتعايشة و المستحقة له تأثير كبير على مقدار االستحقاق الواجب ويجب في األساس وبدون تأخير
االعالن و العالم عن ذلك و بشكل فوري.
كذلك الدخل الفردي الوحيد يعتبر جزء من الدخل .الدخل الفردي ايضا مثل عائدات الضرائب ,العائد من تسديد الكلفة ,الفوائد ,االرباح و الكسب
من اليانصيب و القمار ,والمكافآت هي ايضا جزء من الدخل عندما تكون قد دخلت عليكم في الشهر الذي قدمتم به الطلب ودخلت هذه االموال
اليكم .
على مبدأ االستحقاق يعتمد هنا على دخول المبلغ اي الراتب الى حساب المستلمة او المستلم للراتب على الوقت الزمني لذلك  .الوقت الزمني
الذي يدفع به الراتب اي المخصص  ,هو االساس في التعامل و على سبيل المثال الراتب و المخصص من شهر سبتمبر يحول اليكم و يكون في
حسابكم في شهر اكتوبر ,لذا يكون االستحقاق هنا شهر اكتوبر
إعانة الطفل هي لألطفال داخل المجموعة االحتياجية اي االسرة وهي تعتبر عند كل طفل بمثابة دخل فعلي وهي مطلوبه لتأمين لقمة العيش.
مبلغ احتياجات الطفل (أي متطلبات للتعليم والمشاركة) تتجاوز على سبيل المثال من قبيل المصادفة مع المتطلبات المعيشية و  /أو كدخل خاص
بهم ) و تصنف عند الوصي كدخل وهي لصالح الطفل.
الوصي على إستالم المبالغ المخصصة لفائدة االطفال هم باألساس الوالدين  ,الوالدين في التبني  ,او الراعين على سالمة وصحة الطفل .و من
الممكن ان يكون الجدين ايضا من المحقين بإستالم مبالغ الفائدة لألطفال  ,إذا كان الطفل يعيش فيما بينهم او عندهم .
القرار في الحق بإستالم فائدة االطفال هو عند صندوق العائلة .وهي تقدم لكم قرار خطي في هذا السبيل
بإستطاعتكم وعن طريق الحساب البنكي اي الكشف البنكي معرفة قيمة المبلغ المحول لكم كفائدة طفل و كذلك رقمكم  ,رقم حساب فائدة الطفل ,و
كذلك الفترة الزمنية التي هي حوسب عنها و تم دفع وتسديد مبالغها لحسابكم.

ملحق الثروة
يرجى اإلشارة و االعالن إلى االثروات الموجودة لكل فرد من أفراد المجموعة االجتماعية المحتاجة اي االسرة
الثروة هي مجموع قياس في االثروات النقدية للشخص ،بغض النظر عما إذا كانت موجودة في البالد أو في الخارج .وتشمل االثروات االشياء
التالية
•السيارات (على سبيل المثال .السيارات والدراجات النارية)
•تأمين راس المال التراكمي على الحياة والمعاش التقاعدي الخاص وعقود االدخار،
•قطع األراضي المبنية و الغير مبنية والوحدات السكنية
•المصرفي واالدخار (بما في ذلك االنترنت) ،النقدية واألوراق المالية واألسهم والسندات وصناديق االستثمار المشترك،
•المستحقات،
•أصول وثروات أخرى (على سبيل المثال .النقدية واألشياء الثمينة واللوحات والمجوهرات).
وهناك حاجة إلى معلومات عن القيمة السوقية لألراضي والوحدات السكنية والمنازل لمركز التوظيف و العمل ربما يمكن النظر في احتمال
االنتعاش من الممتلكات عن طريق بيع أو إعارة أو تأجير لها  .يمكن القيام بتقديم الدليل على القيمة السوقية للعقارات وعقود الشراء أو تقييم
القيمة السوقية ،والتي ال يتجاوز عمرها ثالث سنوات  .إذا كانت هذه الوثائق ليست متاحة ،تؤخذ من قيم الجداول اي قيمة األراضي واألراضي
والمباني و تفاصيل جميع سعر الشراء من اللجنة االستشارية في مكتب السجل العقاري ومسح األراضي للحسابات كأساس للمركز الوظيفي لقطع
األراضي الشاغرة من األرض.

ملحق التكلفة السكنية و االقامة
إدراج مطالب لإلسكان والتدفئة في مبلغ اإلنفاق الفعلي إلى حد يكون معقول حسب المادة و القانون (§  55الفقرة .)II SGB 5
هنا يشار إلى اإلنفاق على تكاليف اإليجار والتشغيل والتدفئة.

ملحق مصاريف إضافية واجبة لضمان المعيشة
من أجل إجراء مراجعة االلتزامات المادية لضمان المعيشة لطراف ثالثة ،يجب عليك تقديم الموجودة االلتزامية و العنوان (ضمن مرسوم الطالق،
حكم إثبات األبوة) ،مقارنات أو اتفاقات مكتوبة ،مما أدى إلى المطالبة بضمان المعيشة  ،إذا لزم األمر.

