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راهنمای پر کردن
2های درخواست پول بیکاری  راهنمای پُر کردن آژانس کار فدرال برای فرم

   قانون اجتماعیراهنمای پُرکردن بخشی از درخواست خدمات پرداختی برای تأمین هزینۀ زندگی طبق جلد دوم کتاب 
(SGB II). باشد. در برگۀ راهنما مربوط به کتاب می( قانون اجتماعیSGB II)  یابید. اطالعات بیشتری می 2جلد

به  www.arbeitsagentur.deتوانید در آدرس اینترنتی های الکترونیکی برای پُر کردن را میراهنمای پر کردن و کمک 
های عربی، بلغاری، انگلیسی، فرانسوی، یونانی، ایتالیایی، کوراتی، فارسی، لهستانی، پرتقالی، رومانیایی، روسی، صربی، زبان 

 اسپانیایی و ترکی مشاهده کنید.

(. از این رو، 2 (SGB IIقانون اجتماعی )از کتاب  37ماده  2بند  2گردد )جمله درخواست شما قاعدتاً به آغاز ماه برمی
 دربر گیرندۀ تمام ماه درخواست باشد. -به ویژه برای جاری شدن درآمد-اطالعات شما باید 

خواھشمندیم اساساً ھیچ مدرکی را بھ صورت اصل تحویل ندھید، فقط کپی مدارک را ارایھ دھید. 

Wichtige Hinweise 

نکات مهم

اضافه بر آن  یدباشد که با یمرتبط گوناگون م یها یوستو پ یفرم درخواست اصل یکشامل  SGB IIبر اساس  یادرخواست مزا
ا را تا بتوان آن ه یداز نو درج کن یوستخود را در هر برگه پ یاطالعات شخص یدتان پُر شوند. شما با یزندگ یتمتناسب با وضع

 کرد. یدسته بند یقا  دق

در بیمه بازنشستگی قانونی مشمول بیمه اجباری نیست. به همین دلیل، حق بیمۀ بازنشستگی پرداخت  2پول بیکاری  کنندهدریافت 
کنند که آیا در این جا باید تسویه ها بررسی می شود. آنمیبه بیمۀ بازنشستگی اعالم  2شود. ولی زمان دریافت پول بیکاری نمی

 توانید روی حساب صورت گیرد یا خیر. لطفا  برای این گزارش، شماره بیمۀ بازنشستگی خود را قید نمایید. این شماره را می
 کارت بیمۀ اجتماعی مشاهده کنید.

Rentenversicherungs-
nummer 

شماره بیمه بازنشستگی

هایی را نیز از توان پرسش باشد. اگر شما این اطالعات را قید کنید، احتماال  می دادن شماره تلفن و آدرس ایمیل داوطلبانه می
تر انجام شود. دادن شماره تلفن و ایمیل، به معنی طریق تلفن یا ایمیل روشن ساخت و بدین ترتیب کار روی درخواست شما سریع 

 هاست.برای استفاده درون اداری از آن توافق شما 

Telefonnummer/ 
E-Mail-Adresse

شماره تلفن / آدرس ایمیل

ها های بانکی شما قید شده است. همچنین در بانکداری آنالین این داده ( قاعدتا  روی صورتحساب IBAN( و ایبان )BICبیک )
)جزئیات حساب( قابل مشاهده هستند، البته بسته به « Kontodetails»من( یا )اطالعات « Meine Daten»تحت عنوان 

انداز شما چطور تعریف شده باشند. افزون بر این، این ( نزد بانک یا صندوق پس BIC & IBANاین دارد که بیک و ایبان )
ن بر این، به دالیل فنی، دادن بیک اند. افزوانداز درج شدهها و صندوقهای پس اطالعات بر روی کارت بانکی اکثر بانک 

(BIC.نیز ضروری است ) 

ها را به دو شماره حساب توان این پرداختی کنید، از لحاظ فنی نمی دریافت می  2اگر همزمان پول بیکاری و پول بیکاری 
 جداگانه واریز کرد.

لطفا توجھ داشتھ باشید کھ انتقال بھ حساب تجمیعی کارت اعتباری با مشخص کردن شماره کارت اعتباری مورد استفاده از لحاظ 
فنی امکان پذیر نیست و ممکن است منجر بھ استرداد مبلغ پرداختی شود. بنابراین اکید اً توصیھ می شود از یک حساب چک برای 

پرداخت مزایا استفاده کنید. 
طبق قانون حساب ھای پرداختی، ھر مصرف کننده ای کھ بھ طور منظم در اتحادیھ اروپا زندگی می کند، حق دارد یک بھ 

اصطالح حساب بانکی پایھ ای داشتھ باشد. لطفا در این مورد از بانک یا صندوق پس انداز خود کسب اطالع نمایید. شما ھمچنین 
میتوانید خدمات پرداختی را از طریق »دستور تسویھ چکی«)(Zahlungsanweisung zur Verrechnung )چک 

پستی( دریافت کنید. یعنی شما میتوانید خدمات پرداختی خود را نزد ھر مرکز پرداخت پست آلمان یا پست بانک آلمان تحویل 
بگیرید. البتھ برای این کار، شما حق الزحمھ بھ ارزش 2882 یورو باید بپردازید کھ ھمانجا مستقیماً از پول شما کسر می شود. 

افزون بر این، ھر جا کھ شما پول نقدتان را تحویل می گیرید یک حق الزحمھ اضافی نیز گرفتھ میشود کھ میزان آن بھ مقدار پول 
دریافتی شما وابستھ است. 

BIC/IBAN 

/  BICبیک )کد سوئیفت( 

 المللیایبان )شماره حساب بین 
IBANبانک( 

Was ist, wenn ich kein Konto 
habe? 

حساب بانکی  رهشود اگر شما چه می
نداشته باشم؟

(، شما و Bundesvertriebenengesetzقانون مجازات فدرال ) 22مطابق با بخش  یرشپذ یهاطالع یافتبعد از در
 .یددرخواست بده یامزا یتحت قانون برا یدتوان یخانواده تان م

تبار دیگر فاقد اهمیت است.متأخر آلمانی اگر شما قبال  از تابعیت آلمان برخوردار شده باشید، ویژگی مهاجران 

Spätaussiedler/in 

تبارمهاجرین متأخر آلمانی 

شوند، از دریافت خدمت پرداختی طبق کتاب کسانی که طبق قانون خدمات پرداختی به متقاضیان پناهندگی، محق تشخیص داده می
شوند.برخورار نمی 2 جلد (SGB IIقانون اجتماعی )

Berechtigte nach dem 
Asylbewerberleistungs
gesetz 

افراد محق طبق قانون خدمات 
پرداختی به متقاضیان پناهندگی

 کسی دارای توانای انجام کار است که:

 تحت شرایط معمولی بازار کار همگانی بتواند حداقل سه ساعت در روز کار کند

  حداقل شش ماه از کار افتاده نباشد.و به دلیل بیماری یا معلولیت برای

فقط زمانی وجود دارد که حداقل یک فرد در خانوار  2 (SGB IIقانون اجتماعی )حق دریافت خدمات پرداختی طبق کتاب 
 نیازمند قادر به کار باشد.

کاری اعضای خانوار شود که طبق شناختی که دارید دربارۀ توانایی از شما به عنوان نمایندۀ خانوار نیازمند درخواست می
 باشند. اطالعات بدهید. اطالعات مشخص دربارۀ بیماریها یا معلولیتها الزم نمی

„Tätigkeit von  
mindestens drei  
Stunden“/ 
Erwerbsfähigkeit 

اشتغال به کار برای حداقل سه »
توانایی انجام کار« / ساعت
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توان از آنها انتظار اشتغال به کار داشت، برای نمونه به شوند که به طور موقت نمیهمچنین اشخاصی دارای توانایی کار قلمداد می
 سه سال، سرپرستی از اعضای خانواده که نیازمند مراقبت هستند یا به دلیل تحصیل. دلیل تربیت کودکان زیر

Was gilt bei Kindeserziehung, 
Pflege Angehöriger oder 
Schulbesuch? 

در مواردی مانند تربیت کودکان، مراقبت 
از اعضای خانواده یا تحصیل چه 

مقرراتی معتبرند؟

دهید، تحت شرایط کنید یا یک دورۀ آموزشی انجام می روید یا در دانشگاه تحصیل می اگر شما به مدرسه آموزش شغلی می 
(، کمک هزینه برای آموزش شغلی BAföGفدرال )معینی حق دریافت خدمات پرداختی طبق قانون حمایت از آموزش 

(BAB طبق مواد ،)3جلد  28و 25، 21 ( قانون اجتماعیSGB III) ( یا پول آموزشABG طبق ماده )قانون کتاب  122
 را دارید. 3جلد  (SGB IIIاجتماعی )

، از پیش برای دریافت BAföG/BAB/ABGهای آموزشی مانند شما موظف هستید که در صورت داشتن حق دریافت کمک 
آنها در خواست بدهید. در این مورد، اگر هنوز تقاضایی نداده باشید و آموزش شما قابل حمایت باشد، احتماال  مرکز کاریابی از 

 درخواست بدهید. BAföG/BAB/ABGخواهد که برای شما می

 2 یکاریپول ب افتیشود، از حق در یمال نیتأم BAföGشان توسط  یکه دوره آمزش یدر صورت معموال کارآموزان
(Arbeitslosengeld IIمحروم م )د،یخود را اثبات کن ییاستثنا طیمدارک شرا هیبا ارا دیکه بتوان ی. در صورتشوندی 
 .دیمساعده کن کی یتقاضا 2جلد  (SGB IIقانون اجتماعی )کتاب  25ماده  3بند  2طبق جمله  دیتوان یم

( یا BABای )هزینه برای آموزش حرفهدر حال تحصیل که آموزش آنها در چارچوب قانوِن کمک همچنین برای نمونه، افراد 
دهنده خود روزی یا نزد آموزش ( قابل حمایت است، اگر در یک خوابگاه دانشجویی یا خوابگاه شبانهABGقانون پول آموزش )

شوند. همین مورد نیز محروم می 2یافت پول بیکاری زندگی کنند و تمامی خورد و خوراک خود را دریافت نمایند، از حق در
شان از  های محل اقامت و خورد و خوراک سازی شغلی هستند و هزینه برای افراد معلولی که مشغول آموزش یا تدابیر آماده

 کند. شوند صدق می منابع دیگر تأمین می

حق برخورداری از خدمات پرداختی برای پوشش دادن یک شرایط الزم، این افراد در حال آموزش هنوز هم  در صورت داشتن
های ]بدون بهره[  بخش از نیازهای اضافی را دارند، و یا در موارد معینی حق برخورداری از خدمات پرداختی به صورت وام

 دارند. 

روزی، خوابگاه انه شما موظف هستید که با ارایه مدرک نشان بدهید که در زمان دورۀ آموزش شغلی خود در یک خوابگاه شب
کنید )برای نمونه از طریق ارایه تأییدیه اداری یا گواهی مربی(. ارایۀ قرارداد خوابگاه یا دانشجویی یا نزد مربی خود زندگی می

 توانند سیاه شوند. اهمیت هستند می مراکزی که برای این مورد بی روزی ضروری نیست. در کپی ارایه شده ناممدرسۀ شبانه

کننده است. اگر شما هنوز در یک آموزش ای یا آموزش شغلی، تاریخ گواهی پایان دوره تعیین  پایان آموزش مدرسهبرای 
 باید تاریخ پایان تقریبی آن را اعالم نمایید.ای یا آموزش شغلی هستید، می مدرسه 

Schule/Studium/ 
Ausbildung 

مدرسه/تحصیل دانشگاهی/دورۀ 
 آموزشی

Wann ist die Schul- bzw. 
Berufsausbildung beendet? 

ای یا شغلی چه زمانی آموزش مدرسه 
 پایان یافته است؟

بودن در  ی. در صورت بسترباشدیم یاست( ضرور یبیاگر محل سکونت از نوع تأد یدادن اطالعات نوع محل سکونت )حت
 مشخص شود. دیبودن با ی( مدت زمان مورد انتظار بسترایاح ای یمراقبت ی) از جمله بخش ها مارستانیب

Stationäre Einrichtung 

اقامتگاه ثابت

شود: یم لیرا دارد تشک یخدمات پرداخت افتیشخص قادر به کار که حق در کیاز  ازمندیخانوار ن کی

 کند، ینم یاز همسرش جدا زندگ میکه به طور دا ی/شوهریزن

 میاش به طور دا یزن/مرد زندگ کیاند و از شر دهیکند و به ثبت رس یم یکه با همجنس خود زندگ ی/مرد یزن
کند، ینم یجدا زندگ

 هیخانوار شب)»مسئوالنه و متعهدانه  یستیهمز کیکه در  یخدمات پرداخت افتیحق در یفرد قادر به کار و دارا
.کند یم ی( مشترکا  زندگ«ییزناشو

سال تمام نشده است، تا  22اند و سن آنها هنوز اند و ازدواج نکرده  همچنین فرزندانی که قادر به کار هستند و جزء خانواده
های هزینۀ زندگی( یا  شان را از درآمد شخصی )برای نمونه پول فرزند و پرداختیتوانند مخارج زندگی زمانی که نمی 

 انوار نیازمند هستند.شان تأمین نمایند، جزء خدارایی

سال  12که ازدواج نکرده و قادر به کار است و حداقل  یفرزند یناز والد یکی یاکنند  یم یکه در خانه زندگ ینیبه عکس، والد
 تعلق دارند. یازمندبدهد به خانوار ن SGB II یکه آن فرزند درخواست کمک ها یسالش نشده، در صورت 22هنوز  یدارد ول

Bedarfsgemeinschaft 

خانوار نیازمند

شریک  اگر یک همزیستی مسئوالنه و متعهدانه وجود داشته باشد، در چارچوب بررسی نیازمندی این خانوار، درآمد و دارایی
 شود. زندگی نیز در نظر گرفته می 

فرد قادر به کار و دارای حق دریافت خدمات  یک همزیستی مسئوالنه و متعهدانه زمانی وجود دارد که شریک زندگی با یک
کنند که احترام و درک خواستۀ طرفین مبنا قرار گیرد. این همزیستی  پرداختی در یک خانۀ مشترک طوری زندگی می

 تواند شامل شرکاء ]زندگی[ همجنس یا ناهمجنس باشد. مسئوالنه و متعهدانه می

ریت محرز وجود دارد که تصور هر گونه زندگی مشترک دیگر مشابه در منظور از مشارکت زمانی است که یک نوع انحصا
 کنار آن غیرممکن باشد.

افزون بر این، باید میان فرد نیازمنِد کمک و قادر به کار و شریک زندگیش، اساسا این امکان حقوقی وجود داشته باشد که آن 
 مشترک را اثبات نمایند. دو بتوانند طبق قانون شراکت زندگی یا ازدواج کنند یا یک زندگی

پذیری در قبال یکدیگر و پشتیبانی متقابل زمانی قابل تصور است که شرکای زندگی: درک خواستۀ طرفین، مسئولیت

 ،بیش از یک سال با هم زندگی کنند

 ،به همراه فرزند مشترک با هم زندگی کنند

  طور مشترک مراقبت نمایند یابه از فرزندان یا خویشان در خانه

 .مجاز باشند نسبت به درآمد و دارایی یکدیگر دخل و تصرف داشته باشند

توانند همزیستی مسئوالنه و متعهدانه را اثبات نمایند. این موارد عالوه بر ضوابط احتمالی، موارد ظاهری دیگری نیز می 
از شریک زندگی در یک خانه مشترک  توانند برای نمونه دادن قول ازدواج، زندگی در خانه شخصی مشترک یا مراقبت واقعیمی 

 باشد. در این خصوص ممکن است که دادن اطالعات بیشتر الزم باشد.

Verantwortungs-  
und Einstehens-
gemeinschaft 

همزیستی مسئوالنه و متعهدانه
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توانید این احتمال را رد کنید. البته صرف ادعا کافی نیست که واقعیت این احتمال برآورده نشده: به عکس ضروری شما می 
است که شما روشن و ثابت کنید که معیارهای ذکر شده غیرقابل تحقق هستند یا این احتمال از طریق شرایط و عوامل دیگر 

 گردد. ابطال می 

دربارۀ مدت زندگی مشترکان اطالعات را ارایه دهید و مدارک مربوطه را تسلیم نمایید )برای نمونه ثبت نام خواهشمندیم به ویژه 
های مربوط به این موضوع به مرکز کاریابی مسئول ها(. در صورت داشتن پرسش نامه نامه یا بیمه  نزد اداره ساکنان، اجاره

 مراجعه کنید.

Kann ich die Vermutung über das 
Vorliegen einer Verantwortungs- 
und Einstehensgemeinschaft 
widerlegen? 

توانم احتمال دربارۀ وجود یک آیا می 
همزیستی مسئوالنه و متعهدانه را رد 

 کنم؟

است. یضرور یازمندتمام خانوار ن یدرخواست برا یکاست. فقط  یازمندخانوار ن یندهنما یمتقاض ی،به طور کل

 برای تمامی خانوار نیازمند فقط یک درخواست ضروری است. به هنگام پُر کردن درخواست به عنوان نمایندۀ خانوار، شما می
باید موکلین خود را مشارکت بدهید و اطالعات بنیادین و همچنین اطالعاتی که مربوط به موکلین است را با آنها هماهنگ نمایید. 

توانند فقط در برخی موارد برای خود نماینده تعیین کنند، یعنی، برای نمونه، آنها باید خودشان  یاعضای خانوار نیازمند م
 )شرایط مالی( را پُر و امضا کنند. VM)اظهارنامه درآمد( و  EKپیوستهای 

Vertretung der  
Bedarfsgemeinschaft 

نمایندۀ خانوار نیازمند

 یننچ یههنگام تهدر صورتی که اعضای خانوار نیازمند با داشتن یک نماینده موافق نباشند، خودشان می توانند درخواست بدهند. 
 32اساس، بخش  ینمنافع خود هستند )بر ا یندهکنند و خود نما یرا لغو م یندگینما ینحق چن یازمندخانوار ن یاعضا ی،درخواست
با این وجود، آنها در همان خانوار نیازمند باقی میمانند. ولی این امکان نیز وجود  شود(. یاعمال م آلمانقانون اجتماعی  یککتاب 

 دارد که فرد بخواهد پرداختها فقط به نام خود او صورت گیرند. در این مورد، اختیارات نمایندگی به قوت خود باقی میماند.

Was ist, wenn Mitglieder der 
Bedarfsgemeinschaft die 
Vertretung nicht möchten? 

اگر اعضای خانوار نیازمند، نماینده خود 
 افتد؟را نخواهند چه اتفاقی می

به خانوار تعلق دارند.  یستند،شما ن یازمندخانوار ن یاعضا یول کنندیم یشما زندگ ۀکه در خان یاشخاص
 شوند: یمشمول خانوار م یرنمونه موارد ز یبرا

 هاییبزرگ، خواهران و برادران، عموها/دا ینوالد ین،نمونه والد ی)برا یسبب یشاوندانو خو یشاوندانخو 

ها(،ها/عمهو خاله

 یناتن ینفرزندان تحت مراقبت و والد

Haushaltsgemein-
schaft 

خانمان

شود. یعنی به هنگام درخواست پول همخانگی ناب )برای نمونه همخانگی دانشجویی( نه یک خانوار و نه یک خانمان محسوب می
 KDUست که شما در پیوست های خود بدهید. در این مورد کافی انباید اطالعاتی دربارۀ مناسبات شخصی همخانه  2بیکاری 
ها را قید کنید یا اجارۀ دریافتی را در سهم اجاره شخص یا اشخاص دیگر همخانه  های محل اقامت و سیستم گرمایش()هزینه 
)اظهارنامه درآمد( به عنوان درآمد اعالم نمایید. EKپیوست 

کنند، ممکن است دقیقا  به تعداد اعضای همخانه، خانوار نیازمند نیز در یک همخانگی که چند بزرگسال قادر به کار زندگی می 
 باشد. وجود داشته

ر کنند، به تنهایی پُ عضو خانوار نیازمند که با خویشاوندان و خویشاوندان سببی در یک خانه زندگی می  هررا باید  HGپیوست 

 کند.

نمونه:

را هم باید زن و هم  HGکنند. پیوست  یک زن و شوهر با فرزندانشان و پدر زن در یک خانه مشترکا  زندگی می
باشد. افزون بر شور پُر کنند، زیرا زن با پدرش خویشاوند است و شوهر با پدر همسرش خویشاوند سببی می 

 .برای هر دو فرزند باید پُر شود، زیرا آنها با پدر بزرگشان خویشاوند هستند. HGاین، پیوست 

Ist eine Wohngemeinschaft auch 
eine Haushaltsgemeinschaft? 

آیا همخانگی نیز یک خانمان به شمار 
 آید؟می 

Wann und für wen ist die Anlage 
HG auszufüllen? 

چه زمانی و برای چه کسی باید پیوست 
HG تعداد افراد نیازمند( پُر شود؟( 

شوید. کنند. خود شما شامل این نمیمی  اشخاص دیگر کسانی هستند که با شما در یک خانمان یا خانوار نیازمند زندگی Weitere Person/en 

شخص/ اشخاص دیگر

شما میتوانید آبستنی خود را با یک گواهی پزشکی یا از طریق ارایه کارت مادر اثبات نمایید. از آن هیچ کپی در پرونده وارد 
خواهد داشت. مرکز کاریابی این هزینه ها را تقبل نخواهد کرد.نخواهد شد. دریافت گواهی پزشکی احتماال  هزینه هایی را به دنبال 

Mehrbedarf für 
Schwangere 

نیاز بیشتر برای زنان آبستن

 پُرهزینه باشید، یک گواهی از پزشک معالج شما ضروری است. برای این کار می اگر شما به دالیل سالمتی نیازمند یک تغذیه
)نیاز بیشتر برای تغذیه پُرهزینه( است مورد استفاده قرار دهید یا یک  MEBپشت پیوست  ای که در صفحهتوانید گواهی پزشکی 

طی  توانید یماری شما و تغذیۀ تجویز شده را نشان بدهد. کارمزد صدور این گواهی پزشکی را میگواهی پزشکی ارایه بدهید که ب
 یورو(، پس بگیرید. 2.32یک درخواست به مقدار متناسب )هم اکنون 

دربسته  یتوانید مدارک پزشکی خود را در یک پاکت پستتان به کارمند کاریابی دچار تردید هستید، می اگر نسبت به اعالم بیماری
شود تا نظر خود را دربارۀ درخواست بیشتر اعالم کند، البته تحویل بدهید. این بسته به خدمات پزشکی مزکز کاریابی ارسال می 

  بدون آن که به طور مشخص از بیماری شما نامی ببرد.

Kostenaufwändige 
Ernährung 

تغذیه پُرهزینه

کار  تنافی یکه برا ییهاکمک ریسا ای یساز کپارچهی یهاکمک د،یکنیم افتیدر یکار یدر زندگ یاری یکه برا یتیمعلول یایمزا
 چی. هدییاثبات نما ایبا ارائه اسناد مزا دیتوانیاست را م گرید یایپرداخت مزا یشرط الزم برا شیشود و پیمناسب به شما ارائه م

 .شودینم ینگهدار یکپ

Mehrbedarfe bei 
Behinderung 

نیازهای بیشتر برای معلولیت

ده وارد پرون یکپ یچ. از آن هییدسخت )درجه باال( اثبات نما یتمعلول ییکارت شناسا یهبا ارا توانیدیرا م aG یا G داشتن عالمت
 .شود ینم

Merkzeichen G oder 
aG 

aG یا G داشتن عالمت

یق توانند از طر ناپذیر هستند، مییابند و اجتناب تری ادامه می وضعیت زندگی ویژه برای مدت طوالنی  نیازهایی که به دلیل
 درخواست توسط مرکز کاریابی متقبل شوند. برای نمونه، موارد زیر:

  های معین الزم هستند )مثال  اچ آی وی، درماتیت عصبی(،وسایل بهداشتی که همیشه برای بیماری

 آیند.یی که به دنبال تحقق حقوقی جدایی پدر و مادر بوجود می ها هزینه

ها را با منابع ]مالی[ شخصی خود تأمین کنید.شوند که شما نتوانید آنهای بیشتر فقط زمانی مورد قبول واقع می این نیازمندی 

Unabweisbarer,  
laufender, nicht nur 
einmaliger besonderer 
Bedarf 

نیاز ویژه، غیرقابل انکار، جاری و 
نه فقط یکباره
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ل پرداخت هستند یا از طریق وام بدون بهره های یکباره که با مزایای معمول قاب و جاری دربرگیرندۀ هزینه هیچ نیازمندی ویژه
 باشند. )برای نمونه عینک طبی، دندان مصنوعی(.پذیر هستند، نمی  تسویه

ها که به شکل پول یا در موارد معین با قید  یک از اعضای خانوار نیازمند را قید نمایید. درآمد یعنی همۀ عایدیلطفا  درآمد هر 
 ارزش پولی آن قابل تعریف هستند.

باشند: اینها به ویژه شامل موارد زیر می

  داری،جنگلدرآمد از مشاغل غیرآزاد و آزاد، از اجاره خانه یا اجاره زمین، از کشاورزی یا

  هزینۀ بیماری، کمک پول فرزند، پرداخت غرامت مانند پول بیکاری، پول ورشستگی، مقرری موقتی، کمک
 هزینۀ دورۀ آموزشی،

  های قانونی )مثال  بازنشستگی به دلیل سالمندی یا پرداخت غرامت کارگران معادن، بازنشستگی از بیمه
گی(، بازنشستگی برای خارجیان، بازنشستگی کارگاهی ]شغلی[ دیدبازنشستگی ناشی از حوادث کاری یا آسیب 

 بازنشستگی، یا مستمری

  های هزینۀ زندگی، خدمات پرداختی طبق قانون یارانه برای هزینۀ زندگی،پرداختی

  ها، عواید سرمایهبهره،

 و قانون اجتماعیکتاب  12طبق جلد  یپول مسکن، پول کمک اجتماع

 انون قطبق جلد هشتم کتاب  یتیتعهدات ترب یبرا یپرستار ۀنیهز ن،ی)مثال  پول والد رهکبای ای یجار دیعوا ریسا
 آلمان(. اجتماعی

های اجتماعی هستند را نیز قید نمایید. درآمد همچنین شامل لطفا  همچنین عواید حاصله از مشاغل جنبی که معاف از بیمه 
اند. سایر عواید جاری یا یکباره، از غیرانتفاعی و داوطلبانه به دست آمده های باشد که از فعالیت های جبرانی می پرداختی

 شود. همچنین بایدهای مالیاتی را نیز شامل می العمر برای ملک/ امالک به فروش رسیده و بازپرداخت  جمله بازنشستگی مادام
 ها نیز قید شوند.پرداخت غرامت 

درنگ و پول کمک اجتماعی مؤثر است و باید بی  2وار بر میزان پول بیکاری تغییرات بوجود آمده در وضعیت درآمدی خان
 گزارش شوند.

Einkommen 

درآمد

لطفا  دارایی همۀ اعضای خانوار نیازمند را قید نمایید.

آیا این دارایی در داخل یا خارج از گیری باشد، مستقل از این که  شود که با پول قابل اندازه دارایی به مجموع اموالی گفته می
 باشد: آلمان وجود داشته باشد. این به ویژه شامل موارد زیر می

  ای )همچنین آنالین(، پول نقد، اوراق بهادار، سهام، قرضه، سهام صندوق وجوه بانکی و وجوه سپرده
 گذاری،سرمایه 

 ،مطالبات پولی

  ،موتورسیکلت(،وسایل نقلیه موتوری )برای نمونه اتوموبیل

  های بازنشستگی خصوصی، قراردادهای مسکن،ای، بیمه های زندگی سرمایه بیمه

  ها برای یک یا چند خانواده(، آپارتمان شخصی وامالک ساخته یا ساخته نشده، مالکیت خانه )مثال  خانه

 های منقول دیگر )مانند اشیاء قیمتی، تابلوهای نقاشی، زیورآالت( دارایی.

Vermögen 

هادارایی 

Wann ist Vermögen 
verwertbar? 

چه زمانی دارایی قابل تبدیل به پول 
 شود؟می 

ای قابل تبدیل به پول است که بتوان آن را برای هزینۀ زندگی مورد استفاده قرار داد یا بتوان ارزش پولی آن را از طریق دارایی 
های منقول که قابل تبدیل به گذاری برای هزینۀ زندگی به کار بست. دارایی  به رهنمصرف، فروش، قرض دادن، اجاره دادن یا 

ها  اند(. این که آیا این داراییهایی هستند که دارنده اختیار آنها را ندارد )مثال  چون این دارایی به وثیقه گذاشته شده پول نیستند آن 
 ی مسئول قضاوت خواهد کرد.باشند یا نه، مرکز کاریاب قابل تبدیل به پول می

ی هاهای سالیانه یا صورتحساب  ترازنامه تواند مدارک الزم مربوطه را، از قبیل آخرینبرای بررسی دارایی، مرکز کاریابی می 
آخرین سه ماه، برای رویت طلب نماید. مرکز کاریابی مجاز «( های بانکی صورتحساب» 35بانکی )اطالعات بیشتر در شماره 

شوند، ضمیمه پرونده کند. تغییرات در که از این مدارک کپی بگیرد و آنها را، البته تا آنجا که به خدمات پرداختی مربوط می است 
درنگ گزارش  و پول اجتماعی تأثیر دارند، از این رو باید این تغییرات بی 2وضعیت دارایی خانوار شما روی مقدار پول بیکاری 

 شوند.

های دارای ارجحیت، ابزار مناسبی هستند تا شما بتوانید دست کم یا نیاز خود کاهش بدهید یا دیگر نیازی به حق درخواست درخواست 
 نداشته باشید. 2پول بیکاری 

 توانند موارد زیر باشند:هایی برای نمونه می چنین درخواست 

 یطبق کتاب قانون مدن یزندگ ۀنیدرخواست هز ( آلمانBürgerliches Gesetzbuch،)

  توان آن را نزد شهرداری یا اداره شهرداری تقاضا درخواست پول مسکن/ یارانه برای تعهدات مالی که می
 کرد،

 توان آن را نزد صندوق خانواده تقاضا کرد،برای فرزند که می  درخواست پول فرزند/کمک هزینه

  اداره جوانان تقاضا کرد،توان آن را نزد درخواست یارانه برای هزینۀ زندگی که می

  توان آن را نزد آژانس کار تقاضا کرد،درخواست پول بیکاری که می

 ،)درخواست مستمری بازنشستگی )برای خارجیان

 ،درخواست پول والدین / مقرری زایمان

 درخواست کمک هزینۀ آموزشی یا

 .درخواست پول بیماری

Vorrangige Ansprüche 

ارجحیت های دارای درخواست

سال اخیر خود اطالعات را ارایه دهید تا بتوان بررسی کرد که آیا شما  2لطفا  پیش از ارایه درخواست، دربارۀ فعالیتهای شغلی 
 اصوال  حق ارحج دریافت پول بیکاری را دارید. 3جلد  (SGB IIIقانون اجتماعی )طبق کتاب 

 کاست درج نمایید.لطفا  اطالعات را در جدول بدون کم و 

 زین ییها دوره نیچن یبرا رایز د،یکن دیققانون اجتماعی از کتاب  ازدهمیلطفا  مشاغل آزاد و مدت مراقبت را طبق مفاد جلد 

Anspruch gegenüber 
der Agentur für Arbeit 

درخواست از آژانس کار
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وجود دارد. یکاریب مهیشدن داوطلبانه در ب مهیامکان ب

بیماری، پول مصدومیت، پول مراقبتها از بیماری، در کنار آن، اعالم مدت زمانهای پرداخت غرامت مانند مقرری زایمان، پول 
پول دوره انتقالی یا بازنشستگی به دلیل کاهش کامل توانایی کسب درآمد، از اهمیت برخوردارند. لطفا  مدت تربیت فرزندان زیر 

 سه سال خود را قید نمایید.

موار زیر باشند: تواننددرخواستها از شخص سوم برای نمونه می 

 ،درخواستهای پرداختی مبتنی بر قرارداد

 ،درخواستهای غرامت خسارت

  نشده(،درخواستها از کارفرما )دستمزد یا حقوق پرداخت

 ،درخواستها در ارتباط با افزایش دارایی ناموجه

 ،درخواستها در ارتباط با وراثت

  گیری از هدایا،درخواستهای بازپس

 ،درخواستها در ارتباط با قرارداد انتقال یا قرارداد حق عمری

 درخواستها در ارتباط با مستمری بازنشستگی شغلی یا

  العمر که از لحاظ قراردادی تضمین شده ولی برآورده نشده استپرداخت مستمری مادام.

Ansprüche gegenüber 
Dritten 

درخواستها از شخص سوم

 نۀیپول فرزند، کمک هز یماری،پول ب یکاری،پول ب یدبا ینهمچن یره،غرامت و غ یو پرداخت ها یانواع بازنشستگ ۀدر کنار هم
 یدق یزرا ن یو پول ورشکستگ ینپول والد ی،منطبق با جلد دوازدهم کتاب قانون مدن یاجتماع ینۀها هزفرزند، پول مسکن، کمک

 .کرد

Ansprüche gegenüber 
Sozialleistungsträgern/ 
Familienkassen 

درخواستها از نهادهای 
کنندۀ خدمات اجتماعی/ پرداخت

صندوق خانواده

مرکز کاریابی موظف است که برای شما و اعضای خانوار نیازمند شما یک بیمه درمانی و بیمۀ مراقبت تضمین نماید. به همین 
اید و به چه شکل ضروری است که مرکز کاریابی بداند که آیا شما و اعضای خانوار نیازمند شما قبال  بیمۀ درمانی داشته دلیل 

شود یا شده است. لطفا  )بیمه همگانی یا خصوصی( بوده و نزد کدام صندوق بیمه این بیمۀ درمانی کنونی یا پیشین انجام می
 ی شماست تسلیم نمایید. یا میاهی عضویت یا مدرکی دیگری که نشانگر گزینش صندوق بیمهاطالعات مربوطه را ارایه دهید و گو

توانید آخرین کارت سالمت الکترونیکی معتبر یا یک کپی از آن را تحویل بدهید. از کارت سالمت الکترونیکی هیچ کپی در پرونده 
شود. وارد نمی

عضو داوطلبانه  یا یخصوص یمهتان عضو صندوق ب یازمندخانوار ن یاز اعضا یکی یااگر خودتان 
را  SV یمهلطفا  ضم ید؛نبود یمهاصال  ب 2 یکاریپول ب یافتدر ینقبل از آخر یا یدبود یرسم یمهصندوق ب

 .یدپر کن

 همچنین زمانی باید پر شود، اگر شما: SVپیوست 

  دارید یا را فقط به عنوان وام دریافت می 2پول بیکاری

 ما تمام شده است، ولی هنوز قادر به کار نیستید و بدین ترتیب حق دریافت کمک هزینه اجتماعیپانزده سال ش
دارید یا

 درمانی و بیمه مراقبت نیازمند کمک خواهید شد. صرفا  برای پرداخت حق بیمه

 های خود را دارید.در این صورت شما اساسا  حق دریافت یک کمک هزینه برای پرداختی 

اند.آمده « های درمانی و مراقبت کمک هزینه برای حق عضویت در بیمه» 25 تر در شماره اطالعات دقیق

را  2 یکاریب یایکه مزا ینشده است، زمان یمهتاکنون ب یازمندتانخانوار ن یاز اعضا یکیاگر  یحت
 یقرار م یپرستار یسالمت و مراقبت ها یقانون یها یمهشما در اصل تحت پوشش ب ید؛کن یم یافتدر
  .یریدگ

شان شغل آزاد است( بیمه شدن در بیمۀ درمانی و مراقبت اجبار قانونی خود اصلی  ولی تحت شرایط معینی )مثال  کسانی که حرفه
لطفا با  یشتر،در صورت داشتن هرگونه سؤال ب دهد. در این موارد شما مجبورید یک بیمۀ خصوصی را برگزینید.را از دست می 

 .یریدتماس بگ یدرمان یمهب ارائه دهنده

Kranken- und  
Pflegeversicherung 

بیمه درمانی و بیمه مراقبت

شود که یک فعالیت در کشاورزی، جنگلداری، در یک کارگاه صنعتی یا  زمانی یک شغل آزاد به عنوان شغل اصلی مطرح می
 باید از لحاظمسئولیت کامل خویش انجام شود. این شغل می یک کار آزاد دیگر با قصد کسب سود برای استقالل شخصی و با 

اش )درآمد( و میزان زمان )تعداد ساعات/هفته( هستۀ اصلی فعالیت اقتصادی را نشان بدهد و هر فعالیت ممکن اهمیت اقتصادی 
 غلیش که در ارتباط با فعالیتشود  دیگر را تحت الشعاع خود قرار بدهد. از نظر قانونی فعالیتی به عنوان حرفۀ اصلی تعریف می

توان این تعریف را آزاد دست کم یک کارگر بیش از میزان حداقل، مشغول به کار شود. با ارایه مدارک مربوط به شغل آزاد می 
 رد کرد. اگر در داوری خود نسبت به این مسئله نامطمئن هستید برای اطالعات بیشتر به شرکت بیمۀ درمانی خود مراجعه نمایید.

Wann liegt eine hauptberufliche 
selbständige Tätigkeit vor? 

چه زمانی شغل آزاد به عنوان شغل 
 شود؟اصلی قلمداد می 

خانواده به هنگام  درمانی و مراقبت، بیمه اجباری هستید. تحقق یک بیمه در بیمه 2کنندۀ پول بیکاری شما به عنوان دریافت 
 تواند به هنگام دریافت پول کمک اجتماعی متحقق شود. خانواده می باشد. ولی بیمهمجاز نمی  2بیکاری دریافت پول 

Familienversicherung 

بیمۀ خانواده

اگر  یک صندوق بیمه رسمی به انتخاب خود برگزینید. 2توانید با آغاز دریافت پول بیکاری اید، می خانواده داشته  اگر تاکنون بیمه
، یک 2خواهید از این حق انتخاب استفاده کنید، لطفا  طی دو هفته، در بهترین حالت به هنگام دادن درخواست پول بیکاری می 

گواهی عضویت یا یک مدرک دیگری از صندوق درمانی انتخابی خود ارایه بدهید. اگر قصد انتخاب یک صندوق درمانی جدید را 
 ی تاکنونی خود بیمه خواهید شد.ندارید، نزد همان صندوق درمان

Krankenkassenwahl 

انتخاب صندوق بیمه درمانی

اگر نیاز ویژه انکارناپذیر، جاری و نه یکباره مبتنی بر یک بیماری باشد، آنگاه یک گواهی پزشکی که در آن پزشک نیاز ویژه 
 باشد. را با بیان نام بیماری تأیید کند کافی می

Nachweis über 
besonderen Bedarf 

مدرک درباره نیاز ویژه
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توانید مدارک پزشکی خود را در یک پاک پستی تان به کارمند مسئول کاریابی دچار تردید هستید، می  نسبت به اعالم بیماریاگر 
شود. به دنبال آن بخش خدمات پزشکی مرکز کاریابی  دربسته تحویل بدهید. این بسته به خدمات پزشکی مرکز کاریابی ارسال می

 تان برده شود.تر شما خواهد داد البته بدون آن که به طور مشخص نامی از بیماری نظر خود را دربارۀ نیازمندی بیش

بندی مالیاتی خود را قید کنید.یورو در ماه باشد، الزم نیست که رده  425اگر درآمد شما از اشتغال تا  Steuerklasse 

بندی مالیاتی رده

شوند: با شرایط زیر به حساب آورده نمی« کار در تعطیالت»عواید ناشی از به اصطالح 

  سال باشد. 22آموز زیر سن دانش

  کند.آموزشی دریافت نمی  رود و هیچ کمک هزینهآموز هنوز به یک مدرسه همگانی یا شغلی می دانش

  تحصیلی مدرسه انجام شوند. های کاری در تعطیلی مدرسه یعنی میان دو دورهفعالیت

 .کار در طی تعطیالت در یک سال تقویمی مجموعا  از چهار هفته کمتر باشد

  یورو در یک سال تقویمی باشند. 1255عواید نباید بیشتر از

Ferienjob 

کار در تعطیالت

 ایداوطلبانه  ی،جنب یکار یتفعال یک( هستند که شما در برابر انجام یرنقدی/غینقد یای)مزا ییپرداختها ی،جبران یپرداختها
قاعدتا   پرداختها ین. ایدکن یم یافتدر یجبران یها ینههز یت،فعال یکو در ارتباط با انجام  یتانهاجبران تالش  یبرا یرانتفاعیغ

 یاباشگاه  یک یمانند مرب ییها یتشوند. به طور نمونه فعال یپرداخت م یاناز صندوق همگ گانیهم -یطبق مقررات حقوق
همگانی از صندوق  -باشند. این پرداختها قاعدتا  طبق مقررات حقوقی یدسته م ینکه داوطلبانه مشغول به کار است، از ا یشهردار

اه یا شهرداری که داوطلبانه مشغول به کار است، از هایی مانند مربی یک باشگشوند. به طور نمونه فعالیت همگانی پرداخت می 
 . باشند این دسته می

ب از  22 یاآ  22، 22، 12، شماره 3کرد )ماده  یدبرخوردار باشند، ق یاتیمال یتحتا اگر آنها از معاف ید،را با یجبران یپرداختها
 (.(Einkommensteuergesetz)بر درآمد  یاتقانون مال

ید. اند ارایه ده پرداختهایی که در چارچوب انجام یک فعالیت جنبی، داوطلبانه یا غیرانتفاعی صورت گرفتهلطفا  مدارک دربارۀ 
دهندۀ کار را تشخیص داد،  های مربوطه کافی است. اگر با اتکا به این مدارک بتوان سفارشیک فهرست از کلیدواژه  قاعدتا  ارایه

 شخیص کرد.توان این اطالعات غیرقابل تگاه می آن 

Aufwandsentschädi-
gungen 

پرداختهای جبرانی

قانون اجتماعی اند که شما پیش از ارایه درخواست، طبق کتاب این اطالعات به هنگام نخستین درخواست فقط زمانی ضروری  
(SGB III)  انسداد معلق یا قبل از موعود مقرر از زمان پول بیکاری دریافت کرده باشید و این درخواست به دلیل آغاز  3جلد

رود.میان می 

Eintritt einer Sperrzeit 

[Sperrzeitآغاز زمان انسداد ]

 آزمایی وهای کارگاهی، عواید بستانکاری، جوایز بخت  عواید یکباره برای نمونه بازپرداختهای مالیاتی، بازپرداختهای هزینه
کننده شود و اگر این عواید در زمان نیازمندی )یعنی از ماهی که در خواست داده شده( به حساب درخواست ها را شامل می  پاداش

جاری شوند، باید آنها را قید کرد. این بدان معناست که برای نمونه زمان ورود واقعی پرداختها اهمیت دارد و زمان وضع مالیات 
از اهمیت برخوردار نیست.

Einmalige Einnahmen 

عواید یکباره

یک نمونه برای عواید نامنظم، فروش نامنظم آثار هنری توسط هنرمندان است. Unregelmäßige 
Einnahmen 

عواید نامنظم

عنوان درآمد باید اطالع داده شود. قاعدتا  پول فرزند به  اگر یکی از اعضای خانوار نیازمند شما پول فرزند دریافت کند، می
تواند برای افرادی که دارای حق دریافت پول فرزند هستند، به شود. استثنا  این پول می اختصاص یافته به فرزند محسوب می 

 عنوان درآمد محسوب شود.

Kindergeld 

پول فرزند

کند، فقط در خانوار نیازمندی که میپول فرزند برای فرزند خردسالی که به طور متناوب نزد یکی از والدین جدا شده زندگی 
شود. قاعدتا  این خانوار نیازمند به عنوان یک  کند به عنوان درآمد محاسبه میشخص محق دریافت پول فرزند نیز زندگی می 

ه قرار شود، به همین دلیل این پول نیز جزو درآمد آن خانوار مورد محاسبتوقفگاه گهگاهی )کوتاه مدت( برای کودک قلمداد نمی 
 گیرد.می 

Wie wird das Kindergeld 
berücksichtigt, wenn mein Kind 
nur zeitweise bei mir lebt? 

اگر فرزندم فقط گهگاهی نزد من زندگی 
کند، آنگاه پول فرزند چگونه محاسبه 

 شود؟می 

کننده از فرزند، حق دریافت پول فرزند را دارند. اگر فرزند نزد والدین  اساسا  والدین، والدین دارای فرزند خوانده یا والدین مراقبت
توانند از حق دریافت پول فرزند برخوردار شوند. ولی خود کودک از حق دریافت پول فرزند بزرگ زندگی کند، آنها می 

 برخوردار نیست.

Kindergeldberechtig-
te/r 

افراد محق دریافت پول فرزند

است. البته این بعصي از اطالعات جاز  سباه كردنبي هنكام تحویل دادن صورتحسباهاي بانكي، اساسأ 
دریافت كنندهو هاى معینى از  مي كند رباى عواید مجاز نیست. فقط بخش امكان فقط براى مخارج صدق

سیاسى، سیاه كردن نام حزب در صور تحسابهاى  حسابدارى مخارج مجاز ند كه سیاه شوند. در این جا باید
بانكى زمانى امكان بذیر است كه در قسمت كاربُرد >حق عضویت< قابل تشخیص باقى بماند. قاعدتا  مركز 

مجاز است كه صورتحسابهاى بانكى ء ماه آخر هر حساب بانكى اعضاى خانوار نیاز مند را براى كاریابى 
 مربوط به یایبودن مزا یطبه الزامات واجد شرا یمااز اظهارات حساب ها مستق یقیکه حقا یدر صورت وارسى خواستار شود.

در پرونده مرکز  یکپ یکارائه شده توسط شما ممکن است به عنوان  یدرخواست شده توسط شما مربوط شود؛ اظهارات حساب ها
 شود. یشود / نگهدار یرهکار ذخ

/ نگه  یرهکند. اگر ذخ یم یریگ یمتان در موارد خاص تصم یاظهارات بانک ی/ نگهدار یرهذخ ددر مور یصالحذ یمرکز شغل
حفاظت از  ینها با توجه به قوان یکپ یاشود  یآن به شما بازگردانده م یها یکپ یا یبانک ینباشد، اظهارنامه ها یضرور یدار

 .اطالعات نابود خواهند شد

Kontoauszüge 

های بانکیصورتحساب

 شما از سوی صندوق خانواده یک ابالغیه دال بر حق دریافت پول فرزند دریافت خواهید کرد.

ی هاتوانید از روی صورتحسابکنید، می تا مادامی که شما پول فرزندتان را از صندوق خانواده آژانس کار فدرال دریافت می 

Kindergeldbescheid 

ابالغیه پول فرزند
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 تان میزان مبلغ واریز شده، شماره پول فرزند و همچنین مدت زمان پرداخت این پول را مشاهده کنید. بانکی 

پول فرزند باشد، مادامی که پول فرزند به همراه دستمزد یا حقوق ماهیانه  اگر صندوق خانواده خدمات همگانی مسئول پرداخت
 توانید میزان مقرری و مدت زمان مربوطه را از ابالغیۀ دریافتی مشاهده کنید.پرداخت گردد، می 

    

 
 شود. شود یک کپی برای پرونده گرفته میزندگی حاصل می  زندگی که میزان تعهد تأمین هزینۀ از قسمت عنوان هزینه

 
Unterhaltstitel 

 عنوان هزینۀ زندگی
    

 
 ها، سودای شما )مثال  بهرهتوانید مانع از آن شوید که از عواید سرمایه از طریق دستور معافیت به یک مؤسسه اعتباری، شما می 

  د. مالیات برداشته شوسهام( به طور خودکار 
Freistellungsaufträge 

 دستورات معافیت مالیاتی
    

 

تواند در باشد، از این طریق مرکز کاریابی می ارایه اطالعات دربارۀ ارزش فروش امالک یا آپارتمان شخصی ضروری می 
اجاره مورد وارسی قرار بدهد. برای نشان دادن گذاری امالک را مبتنی بر فروش، قرض دادن یا صورت لزوم مسئلۀ ارزش 

توانند به عنوان ارزش فروش امالک، قراردادهای خرید یا نظر کارشناسی دربارۀ ارزش فروش )هر کدام به صورت کپی( می 
ز ه باشند، مرکتر از سه ماه باشند. اگر مدارک مربوط وجود نداشتمدرک از اعتبار برخوردار باشند، البته این مدارک نباید قدیمی

های قیمت فروش  های ارزیابی امالک و امالک ساخته شده را بر اساس شاخص کاریابی ارزش امالک ساخته نشده را از جدول
 کند.برداری مساکن و امالک محاسبه می های کارشناسان ادارات نقشه کمیسیون 

 

Verkehrswert von 
Grundstücken 

 ارزش تجاری امالک

    

 
تواند برای نمونه سند تولد فرزند یا سندی باشد که ادارۀ جوانان دربارۀ شناسایی پدر بودن صادر یکی از مدارک تأیید پدر بودن می 

  کرده است. در این جا تشخیص کارشناسانه برای پدر بودن ضرورتی ندارد.

Nachweis der Vater-
schaftsanerkennung 

 بودنمدرک دربارۀ تأیید پدر 
 

 
  

 

های زندگی، های زندگی، شما باید یک عنوان هزینۀ زندگی )حکم قضایی دربارۀ هزینه  در چارچوب بررسی حق دریافت هزینه
های زندگی(، سازش مالی یا توافق کتبی که از آن حق دریافت هزینه قابل تشخیص باشد داشته حکم موقت قضایی در امور هزینه 

دارد شوند. مرکز کاریابی مربوطه فقط لحاظ می مدارکی اساسا  به هنگام دادن نخستین درخواست، وارد پرونده نمی باشید. چنین 
های زندگی از سوی مرکز  اند. تنها زمانی که پس از بررسی مشخص شود که حق دریافت هزینهکه این مدارک تحویل داده شده 

ۀ شود و ضمیمها صادر شده کپی گرفته می روری که برای پیگیری حق دریافت کاریابی نادیده گرفته شده است، از مدارک ض
 ها شود. به محض این که دیگر کپیهزینۀ زندگی محدود می  مورد تنها به حکم گردد. در صورت ارایه حکم طالق اینپرونده می 

که نسخه  یهنگامشوند. ه(، از بین برده می ضرورت خود را از دست بدهند )حق دریافت یا برآورده شده یا شامل مرور زمان شد
ن ممک یبرده خواهند شد. ارائه سند اصل ینزمان شان گذشته است(، از ب یا)ادعاها حل و فصل شده اند  یستندن یازمورد ن یگرها د

ان آلم یفریقانون مجازات ک 525باشد )مثال در صورت انتقال عنوان در مطابقت با بخش  یاست در موارد خاص ضرور
(Zivilprozessordnung.) 

 

Vorlage eines Urteils, 
eines gerichtlichen 
Vergleichs, eines 
Beschlusses oder 
einer 
außergerichtlichen 
Unterhaltsvereinba-
rung 

ارایۀ یک حکم قضایی، یک توافق 
قضایی و یا یک توافق برون 

 های زندگیدادرسی برای هزینه 
 

 

 تواند یک وکیل، یک مشاور حقوقی، یک سرپرست یا ادارۀ جوانان باشد. دادرسی مربوط به هزینۀ زندگی مینماینده در 
 

Vertreter/in 

 نماینده
 

 

 

 

  

 

ند که شو ها فقط زمانی ضمیمه پرونده میباشد. کپی  تر سخن از آن رفت مجاز می به هنگام تحویل مکاتبات، سیاه کردن که پیش
  های مسکوت گذاشته شده ضروری باشند. آنها از نظر مضمونی برای پیگیری حق دریافت

Schriftverkehr 

 مکاتبات
    

 

، پول والدین یا 3جلد  ( IIISGBقانون اجتماعی )سایر درآمدها برای نمونه عبارت هستند از بازنشستگی، پول بیکاری طبق کتاب 
  پول بیماری.

Sonstiges Einkommen 

 سایر درآمدها
    

 

اگر یک عضو خانواده به شما خسارت زده باشد، این فرد از سوی مرکز کاریابی موظف نیست که جبران خسارت کند، در 
 :صورتی که

 خسارت عمدی نباشد و 

 .یک اشتراک خانگی وجود داشته باشد 

 زده اتفاق بیفتد اعتبار دارد.خسارت دیده و  همین نیز در صورتی که بعدا  زناشویی میان خسارت

 

Haushaltsgemein-
schaft mit der Person, 
die den Unfall/Schaden 
verursacht hat 

خانمان با فردی که باعث 
 حادثه/خسارت شده است

    

 

ق آورد. از آن جا که یک تواف با ارایۀ مدارک مبتنی بر واقعیت، مرکز کاریابی قصد دارد تصویر درستی از وضعیت واقعی بوجود
ای از ست که در این مورد کپی باشد، کافی ادهندۀ یک دعوای حقوقی برای جبران خسارت می  ]مالی[ یا پذیرش معموال  پایان

 مدارک مربوط را ضمیمه کرد.
 

Nachweis eines Scha-
densersatzans-pruchs 

 مدرک برای ادعای جبران خسارت

    

 

ای دربارۀ معافیت از تعهد رازداری پزشکی را ضمیمه کنید. همچنین خواهشمندیم نظر کارشناسانۀ پزشک را  لطفا  اظهارنامه
 شود به صورت کپی ارایه دهید. که به حادثه یا رویدار خسارت مربوط می 

توانید این مدارک را در یک پاک ید، می اگر نسبت به دادن این اطالعات به کارمند مسئول مرکز کاریابی خود دچار تردید هست
 شود.دار قانونی محدود می پستی دربسته تحویل بدهید. بازبینی این مدارک برای وارسی کارشناسانه فقط به اشخاص صالحیت 

 

Ärztliche Gutachten 

 نظر کارشناسانۀ پزشکی

    

 

یا یکی از اعضای خانوار نیازمند نزد یک بیمه درمانی خصوصی بیمه باشد، شما  2اگر در زمان دادن درخواست پول بیکاری 
 توان برای بیمه خصوصی درمانی و مراقبتی یارانه دریافت کرد.بنا به درخواست می 

را  2اری یا پول بیک -یعنی پول کمک اجتماعی دریافت میکنند –افزون بر این افراد یک خانوار نیازمند که قادر به کار نیستند 
گیرند، اگر از لحاظ قانونی بیمۀ اجباری، به صورت داوطلبانه یا خصوصی بیمه درمانی و بیمه بهره می به عنوان وام بی 

 های بیمه خود تقاضای یارانه بدهند. برای حق عضویت توانند مراقبت شده باشند، می 

باید نه تنها میزان حق بیمه های درمانی خصوصی می بیمه  ها را باید با مدرک نشان داد. از گواهی حق میزان حق بیمه
ر ت دارند یا نه. اگر شما دای فردی شما مطابق های پایهها با تعرفه بیمه  تشخیص داده شود بلکه باید روشن شود که آیا این حق

های این تعرفه را باید به طور جداگانه با مدارک مربوطه نشان داد. یارانه اساسا  به  باشید، حق بیمه ای بیمه نشدهتعرفۀ پایه 
 دشود. از این رو، لطفا  شماره حساب بانکی صندوق بیمه درمانی خود را قی طور مستقیم به صندوق بیمه مربوطه وازیر می

 نمایید.

 

Zuschuss zu den 
Kranken- und Pflege-
versicherungsbeiträ-
gen  

های یارانه برای حق عضویت بیمه 
 درمانی و مراقبتی
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مادامی که شما تنها برای پرداخت حق عضویت بیمۀ درمانی و بیمه مراقبت همگانی یا خصوصی، نیازمند کمک شوید، مرکز 
پردازد تا از نیازمندی شما اجتناب شود. اگر ها به میزانی که ضروری باشد می کاریابی یک یارانه برای پرداخت این حق بیمه 

 شود و برای بیمه خصوصی به شرکت بیمه خصوصی.یارانه به خود شما پرداخت می  بیمه همکانی داشته باشید،

و  ارایه یک صورتحساب بانکی سالیانه یا یک جدول بهرههای بدهی انباشت شده را برای نمونه از طریق توانید بهره  شما می
 توانید با سیاه کردن ناخوانا کنید.ها اثبات نمایید. اطالعات غیرضروری را می جدول بازپرداخت 

اط برای تشکیل دارایی نیست. اگر نپرداختن اقس 2شوند، زیرا کارکرد پرداخت پول بیکاری بازپرداختهای وام قاعدتا  متقبل نمی 
در این باره با مرکز کاریابی مسئول  لطفا  کنید،  ای شود که شما در آن زندگی میبازپرداختها تهدیدی برای از دست دادن خانه

 تماس بگیرید.

Schuldzinsen 

های بدهیبهره 

قید نشده باشند. مواردی که اساسا  مورد توجه قرار  نامه هایی مد نظرند که در اجارههای مسکن، هزینه تحت عنوان سایر هزینه 
های جای پارک خودرو، هزینۀ برق، حق عضویت ماهیانه برای کابل تلویزیون، اجارۀ گاراژ گیرند عبارت هستند از هزینه نمی 

 های تلفن. و هزینه

Sonstige Wohnkosten 

های مسکنسایر هزینه 
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