
تولد خانوادگی،تاريخ (نام کمک متقاضی فرد ثبت عالمت/مھر MWAsyl
S. 1/2 

شماره خيابان،

کد

...

 

 

  
  
  –برای درخواست کننده  -
 

 

 پيوست
  برگه اطالعاتی برای درخواست خدمات پناھجويان 

 اعالميه تعھدات ھمکاری
 

 ) را داردAsylbLGچه کسی حق استفاده از خدمات قانون خدمات پناھجويان ( 1

 پناھجويان دارای مجوز اقامت موقت، •

 پناھجويان دارای حکم تحمل، •

 اتباع خارجی با يک گواھی گذر از مرز که به صورت قابل اجرا (فورا) بايد کشور را ترک کنند. •

 کمک ھای اجتماعی را نداريد. شما حق استفاده از SGB XIIاين افراد بايد بر اساس درآمد و دارايی ھای خود نيازمند باشند. بر اساس 
 
 

 محدوده خدمات 2

 ، لباس، لوازم خانه، مراقبت بدنی)،مسکن، ھزينه ھای گرمايشکمک ھای نقدی برای نيازھای شخصی (تغذيه،  •

 ،»پول تو جيبی« •

 درمان بيماری، دندانپزشک. •
 

 می توانم انتظار داشته باشم و برای اين منظور چه کار بايد بکنمچه چيز  3

 درباره اينکه من پول نقد يا خدمات دريافت می کنم، توسط مقامات رسمی گرفته می شود.تصميم  •

 برای اين منظور، بايد ھمه مدارکی را که مقامات رسمی از من می خواھند ارائه کنم. •

 خدمات فقط برای خود من و خانواده من تعيين می شوند. خانواده من و من بايد باھم در يک خانه زندگی کنيم. •

اگر در زندگی من تغييری به وجود بيايد، بايد آن را به مقامات رسمی اطالع دھم. اين نوع تغييرات  •
 ممکن است موارد زير باشند:

 در مورد پول:
z. B  :.- .در قبال کار خودم پول می گيرم 

 من يا شريک زندگی ام در قبال کار خود پول می گيريم. - 
 می گيرم. BaföG»/کمک ھزينه تحصيل«کرده ام و برای آن من يک دوره آموزشی يا تحصيلی را آغاز  - 
 من در خدمات داوطلبانه فدرال يا در سال خدمات داوطلبانه کار می کنم و پول تو جيبی می گيرم. - 
 من از منابع ديگر پول گرفته ام (مثال مستمری، ارث،...) ھمچنين از کشورھای ديگر. - 
 من در بخت آزمايی برنده شده ام. - 
 گرمايش) را باز پس گرفته ام.(آب، ھای جانبی من ھزينه  - 
والدين،- ھزينه کمک فرزندان، ھزينه کمک برق، (اعتبار ام کرده درخواست را آنھا يا دارم ھم ديگر درآمدھای من

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

 ازدواج يا جدايی، - 
 يکی از اعضای خانواده، که با من در يک خانه زندگی می کند،مرگتولد،  - 
 پيوستن يکی از بستگان خانوادگی، - 
 اگر بايد به بيمارستان بروم، - 
 اگر می خواھم اسباب کشی کنم، - 

 تغييرات ويژه:
z. B  :.- ،عضويت در صندوق درمان 

 تغيير صندوق درمان، - 
من- از کسی است.اگر کرده وارد من به ديگری خسارت يا و است کرده حمله من به است، کرده سرقت
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 پيامدھای عدم ھمکاری، محدوديت خدمات، جبران ھزينه ھا 4

 اگر مدارک مربوطه را به مقامات رسمی ارائه نکنم و يا آنھا را به صورت ناقص ارائه کنم، پولی دريافت نمی کنم. •

 من بايد حقيقت را بگويم. تقلب ممکن است اعالم شده و با جريمه ھمراه شود. •

اين ترتيب خروج از کشور را برای خود به تاخير بيندازم، فقط کمک ھزينه تغذيه و مراقبت بدنی را اگر گذرنامه خودم را نگيرم و به  •
 دريافت می کنم.

 اگر پول بيشتری دريافت کرده ام، بايد آن را برگردانم. •
 

 
 

 محافظت از اطالعات 5

 اطالعات شخصی من محافظت می شوند.

 را به طرف ھای سوم منتقل کنند که من اجازه بدھم و يا اين کار از نظر قانونی مجاز باشد.مقامات رسمی فقط در صورتی می توانند اين اطالعات 
 
 
 
 

 امضاء (ھا)
 
 
 
 
      

 ياامضای شخص متقاضی کمک   محل، تاريخ
نماينده/سرپرست دارای وکالت/قانونی در مورد 

 تعيين شدهافراد نابالغ/سرپرستان 

امضای ھمسر/شريک زندگی يا 
نماينده/سرپرست دارای وکالت/قانونی در 
 مورد افراد نابالغ/سرپرستان تعيين شده

نتيجه آن باعث سخت شدن قابل  اگر کسی که خدمات اجتماعی را درخواست کرده است و دريافت می کند، به تعھدات ھمکاری خود عمل نکند و در
ات مالحظه روشن شدن وضعيت مربوطه شود، ارائه کننده خدمات ممکن است بدون اطالع، تا دريافت ھمکاری و تا زمانی که پيش نيازھای خدمات اثب

رخواست کننده يا فرد دارای حق نشده اند، به صورت کامل يا نسبی از اعطای خدمات خودداری يا صرف نظر کند. اين امر ھنگامی صدق می کند که د
 )SGB Iاز  65و  62تا  60استفاده از خدمات به روشی ديگر و به صورت آگاھانه، روشن شدن حقايق را به صورت قابل مالحظه سخت کند (قوانين 
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