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 برای درخواست دھنده -

 

 پيوست
 اطالعيه درخواست ارائه خدمات به متقاضيان پناھندگی بيانيه تعھدات ھمکاری

 

 چه کسی حق دريافت خدمات را دارد؟ )AsylbLGطبق قانون ارئه خدمات به متقاضيان پناھندگی ( 1

 متقاضيان پناھندگی دارای مجوز، •

 متقاضيان پناھندگی دارای اقامت تحمل، •

 خارجيان دارای گواھی عبور از مرز، که به صورت قابل اجرا (بالفاصله) ملزم به ترک آلمان ھستند. •

 حق دريافت کمک اجتماعی را نداريد. SGB XII. شما طبق اين افراد بايد با توجه درآمد و دارايی خود، نيازمند دريافت کمک باشند
 
 

 دامنه ارائه خدمات 2

، لباس، وسايل خانگی، بھداشت و مراقبت مسکن، ھزينه گرمايشخدمات نقدی برای نيازھای شخصی (تغذيه،  •
 شخصی)،

 "پول توجيبی"، •

 درمان بيماری، دندانپزشک. •
 

 انتظاری بايد داشته باشم و چه کاری بايد انجام دھم چه  3

 تصميم در خصوص اين که آيا ميتوانم پول و خدمات را دريافت کنم يا خير، بر عھده اداره است. •

 برای اين کار بايد تمام اسنادی را که اداره از من درخواست ميکند، ارائه دھم. •

 است. من و خانوادھام بايد با ھم در يک خانه زندگی کنيم. خدمات فقط برای من و خانوادھام در نظر گرفته شده •

 اگر چيزی در زندگی من تغيير کند، بايد اداره را مطلع سازم. نمونھھايی از اين تغييرات: •

 از لحاظ پولی:
z. B  :.- .من برای کاری که انجام ميدھم پول دريافت ميکنم 

 شريک زندگی من برای انجام کار پول دريافت ميکند. - 
يک دوره کارآموزی يا تحصيالت دانشگاھی را شروع کردھام و برای آن کمک ھزينه کاراموزی/کمک ھزينه تحصيلیمن  - 

)BaföG.دريافت ميکنم ( 
 من در بخش خدمات داوطلبانه فدرال يا دوره يک ساله خدمات اجتماعی داوطلبانه کار ميکنم و پول توجيبی دريافت ميکنم. - 
 ھام (به عنوان مثال حقوق بازنشستگی، ارث، ...) حتی از کشورھای ديگر.من از ديگران پول دريافت کرد - 
 من در التاری (بخت آزمايی) برنده شدھام. - 
جاری(آب- ھزينھھای کردھاممن دريافت مجددا را گرمايش)

 در خانواده:
z. B :.- ،تغييرات وضعيت اقامت 

 ازدواج يا طالق - 
 ند،يکی از اعضای خانواده، که با من در خانه زندگی ميک تولد مرگ - 
 پيوستن بستگان، - 
 اگر بايد در بيمارستان بستری شوم، - 
 اگر قصد دارم نقل مکان کنم، - 

 ساير تغييرات:
z. B  :.- ،عضويت در بيمه درمانی 

 تعويض بيمه درمانی، - 
کرد.- وارد من به ديگری آسيبھای يا شد وارد من خانه به زور به کرد، سرقت من از کسی اگر
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 پيامدھای مشارکت ناقص، محدوديت ارائه خدمات، بازپرداخت ھزينھھا 4

 اسناد را به اداره ارائه ندھم، ھيچ پولی دريافت نميکنم.اگر مدارک و  •

 بايد حقيقت را بگويم. موارد تقلب مورد شکايت و مجازات قرار ميگيرد. •

 اگر پاسپورتم را دريافت نکنم و بنابراين خروج از کشور را به تاخير بياندازم، فقط برای تغذيه و بھداشت شخصی پول دريافت ميکنم. •

 دريافت کرده باشم، بايد آن را بازپرداخت کنم.اگر پول بيشتری  •
 

 
 

 حفظ حريم خصوصی 5

 اطالعات شخصی من محافظت ميشوند.

 اداره فقط در صورتی ميتواند اطالعات مرا در اختيار ديگران قرار دھد، که من اين اجازه را بدھم و يا در قانون مجاز باشد.
 
 
 
 

 امضاء/امضاءھا
 
 
 
 
      

 امضاء فرد نيازمند کمک يا  محل، تاريخ
افراد دارای وکالت / نمايندگان قانونی / 

سرپرستان افراد زير سن قانونی / مراقبان 
 تعيين شده

امضاء ھمسر/شريک زندگی يا افراد دارای 
 وکالت/نمايندگان قانونی/مراقبان تعيين شده

به  اگر متقاضی دريافت خدمات اجتماعی يا دريافت کننده اين خدمات، از تعھد خود برای ھمکاری اجتناب کند و از اين طريق روشن شدن حقايق را
ود نداشته باشد، بدون تحقيقات بيشتر خدمات را به طور وضوح پيچيده کند، ارائه دھنده خدمات ميتواند در صورتی که پيش شرطھای ارائه خدمات وج

ت خدمات کامل حذف کرده يا بخشی از آن را ارائه ندھد، تا زمانی که ھمکاری مجددا از سر گرفته شود. ھمچنين اين مورد در صورتی که متقاضی درياف
 )SGB Iاز  65، 62تا  60شود نيز صدق ميکند (ماده  يا فرد دارای حق دريافت خدمات به روشھای ديگر سبب اختالل در روشن شدن حقايق
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