صحيϕة مٖلϯمات
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Όالجز̻ الثان ϲمن ϗانون الش΅ون االجتماغϳةΊ
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مϘدمة
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مϯضϯع التقدم بطلب للحصϯل ػل ϱػمل ػبلϯة ػل ϱذلك يتم شر Ρمخرϰ
محادثة تقديم المشϯرة األϯل ϱكما تحصلϯن ػل ϱمٖلϯمات بشأن اتϕاقية
اإلدراجϯ ،بشأن ما يطل ϗػليو اسم "تحليل التنميط الϯظيϯ ،"ϳϕبشأن إمكانيات
الدػم المرتلϕة
يمكنكم االطبلع ػل ϱالمزيد من المٖلϯمات التϕصيلية حϯل مل ما يتٖلϗ
بمϯضϯع الخز؏ الثان ϳمن قانϯن الشؤϯن االختماػيةϳϔ (SGB II)
» صحيϕة المٖلϯمات "مٖϯنة البطالة ػن الٖمل   2المٖϯنة االختماػية –

الضمان األساس ϳللباحثين ػن ػمل الخز؏ الثان ϳمن قانϯن الشؤϯن
االختماػية – (SGB II)الخز؏ الٖام"
[ Jobcenter ϳϔمركز أمϯر الٖمل] المرتص بكم تحصلن ػل ϱمٖلϯمات أكثر تϕصيبل حϯل
ما قد يϯخد لديكم من استϕسارات
رابط

أيضا  ϳϔاإلنترنت تخدϯن تنبيٗات بشأن إمكانيات الدػم تحت
ػنϯان » www.arbeitsagentur.de
نصϯص مϯاد القانϯن ،الت ϳسϯغ يتم اإلحالة إليٗا بصϯرة متكررة
 ϳϔالϕصϯل التالية ،يمكنكم استدػاؤىا ϯاالطبلع ػليٗا  ϳϔاإلنترنت

تحت الرابط التالwww.gesetze-im-internet.de » :ϳ
تخدϯن مٖلϯمات حديثة حϯل ردمات ϯأدا؏ات ϯكالة الٖمل أيضا

 ϳϔاإلنترنت تحت ػنϯان » www.arbeitsagentur.de
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الردمة الطبية
الϯكالة االتحادية للٖمل
الردمة الطبية النϕسية الϯظيϕية
ϯأϯ
ىذا مٖناه
ػند اللزϯم
المرتصةالمرتص بصϯرة شرصية بتلق ϳمراطباتكم
الخز؏ الثان ϳمن قانϯن الشؤϯن االختماػية
ردمة تقديم المشϯرة التقنية
قارن
ػل ϱسبيل المثال

إϳضاح بش΄ن الرموز المستخدمة

ملخص

ىنا يتم تلريص أىم المٖلϯمات بصϯرة مϯخزة الرمز ? *يسا)ϲϯ
ينبٗكم إل ϱذلك بصϯرة إضاϔية

تنبيو
ىنا تحصلϯن ػل ϱمٖلϯمات إضاϔية مϕيدة

يرخ ϱمنكم مراػاة ما ي لϳ
ػند ىذا الرمز يكϯن ػليكم االنتباه بصϯرة راصة ،ػلϯ ϱخو
الرصϯص لك ϳتتمكنϯا من تخنب أية ػϯاقب سلبية بالنسبة لكم ػبلمة
التٖخب تنبٗكم إل ϱذلك بصϯرة إضاϔية

تلمي مϕيد
ىنا تحصلϯن ػل ϱنصائ صϑيرة يمكن أن تكϯن مϕيدة لكم

رابط
ىنا يتم إيضا Ρأين يمكنكم الٖثϯر ػل ϱالمٖلϯمات  ϳϔاإلنترنت
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Ό Jobcenterمركز Ϗمور الػملϽ Ί
شريككم المٖن ϳبتلق ϳمراطباتكم  ϳϔالمϯقغ
"الخز؏ الثان ϳمن قانϯن الشؤϯن االختماػية – الضمان األساس ϳللباحثين ػن
ػمل" * )SGB IIيقدم لكم الدػم من ربلل األدا؏ات التالية:
• أدا؏ات لبلندراج  ϳϔػمل
• ϯأدا؏ات لضمان نϕقات المٖيشة *مٖϯنة البطالة ػن الٖمل )2
ىدϔنا ى ϯأن نقϯم سϯيا مٖكم بالتϯصل إل ϱأن تتمكنϯا  ϳϔالمستقبل من تϑطية
نϕقات مٖيشتكم أنتم نϕسكم ϯنϕقات مٖيشة أػضا؏ أسرتكم *األػضا؏ اآلررين
 ϳϔمخمϯػة المٖيشة المشتركة التكاϔلية الراصة بكم) من ربلل المϯارد التϳ
تϔϯرϯنٗا أنتم بأنϕسكم ϯمن ربلل ما تكتسبϯنو من ربلل طاقة ػملكم بأنϕسكم
 ϳϔϯذلك ϔإن خميغ األشراص الذين يحصلϯن ػل ϱأدا؏ات يكϯن ػليٗم أن
يقϯمϯا االستϕادة من خميغ اإلمكانيات للتقليل ϯأ ϯإلنٗا؏ االحتياج إلϱ
المساػدة
يمكنكم أيضا الحصϯل ػل ϱأدا؏ات من [ Jobcenterمركز أمϯر الٖمل] إذا
كنتم تمارسϯن ػمبل *ػمل ϐير مستقل أ ϯػمل حر) ϯيكϯن الدرل الذϲ
تكتسبϯنو ϐير كاϔيا لضمان نϕقة مٖيشتكم ϯنϕقة مٖيشة أسرتكم ىذا مٖناه أن
البطالة ػن الٖمل ليست بمقدمة يلزم تϔϯرىا للحصϯل ػل ϱاألدا؏ات
ملخص

أدا؏ات الضمان األساس ϳيتم تمϯيلٗا من الضرائب ϯيتم منحٗا لϑرض
اختياز ϔترات مؤقتة كتأمين للحد األدن ϱللمٖيشة
لٗذا السبب يكϯن من البلزم االستϕادة من خميغ اإلمكانيات المتاحة لكϳ
يتم إنٗا؏ أ ϯالتقليل من االحتياج للمساػدة

۸
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الخز؏ الثان ϳمن قانϯن الشؤϯن االختماػية * )SGB IIيقدم لكم الدػم من
ربلل أدا؏ات مرتلϕة ىادϔة إل ϱاالندراج  ϳϔحياة الٖمل ػن الٖرض المتاΡ
من أدا؏ات اإلدراج ىذه يتم إػطائكم مٖلϯمات شاملة بϯاسطة صحيϕة مٖلϯمات
الخز؏ الثان ϳمن قانϯن الشؤϯن االختماػية *ϯ )SGB IIكذلك الكتيب »
ماذا؎ كم؎ من؎ – الخز؏ الثان ϳمن قانϯن الشؤϯن االختماػية .
يمكنكم ػبلϯة ػل ϱذلك الحصϯل ػل ϱمشϯرة ϯمساػدة ϔيما يتٖل ϗبأدا؏ات
اإلدراج من ربلل إرصائ ϳاالندماج المٖن ϳبكم [ Jobcenter ϳϔمركز
أمϯر الٖمل] المرتص بكم  ϳϔالمϯقغ
͆ ͆-تϘدϳم الطلب للدصول غلي Ϗدا̻ات الضمان األساس ϲللبادثϳن غن
غمل
األدا؏ات حسب الخز؏ الثان ϳمن قانϯن الشؤϯن االختماػية * )SGB IIال
يتم منحٗا إال بنا؏ ػل ϱطلب مقدم بذلك ϔيما يتٖل ϗبذلك يخب مراػاة أن
أدا؏ات مٖينة يلزم أن يتم بصϯرة منϕصلة تقديم طلب للحصϯل ػليٗا يخب
ػليكم أن تقϯمϯا بتقديم الطلب [ Jobcenter ϳϔمركز أمϯر الٖمل] الذϲ
تتϯاخدϯن بصϯرة اػتيادية ϯأ ϯلكم محل إقامة مسخل  ϳϔنطا ϖارتصاصو
الستحقا ϖأدا؏ات حسب الخز؏ الثان ϳمن قانϯن الشؤϯن االختماػية *)SGB II
يكϯن من المٗم أن تقϯمϯا بتقديم الطلب  ϳϔالϯقت الصحيϯ ذلك نظرا ألن
القاػدة السارية من حيث المبدأ ى ϳأنو ال يتم من أية أدا؏ات لؤليام السابقة ليϯم
تقديم الطلب
ϯيϯخد استثنا؏ سارϔ ϲيما يتٖل ϗبطلب الحصϯل ػل ϱضمان نϕقات المٖيشة
ىذا الطلب يكϯن لو أثر رخٖ ϳإل ϱاليϯم األϯل من الشٗر الذ ϲتم تقديم الطلب
ϔيو
تقديم الطلب للحصϯل ػل ϱأدا؏ات حسب الخز؏ الثان ϳمن قانϯن الشؤϯن
االختماػية ** )SGB IIػل ϱسبيل المثال طلب للحصϯل ػل ϱمٖϯنة
البطالة ػن الٖمل  ،2تكاليغ التقدم بطلب للحصϯل ػل ϱػمل ،تكاليغ
االنتقال ،إلذ) يمكن أن يتم القيام بو ىاتϕيا أ ϯكتابيا أ ϯشٗϕيا أ ϯأيضا
بϯاسطة البريد اإللكترϯنϳ
ػند قيامكم بالحضϯر شرصيا ϯمراطبة المرتص ϔإنو يمكن إيضا Ρالنقاط
المϕتϯحة بصϯرة مباشرةϯ ،ىذا ما يسٗل مٖالخة الطلب
تحصلϯن ػل ϱالنماذج الراصة بذلك [ Jobcenter ϳϔمركز أمϯر الٖمل]
المرتص بكم  ϳϔالمϯقغ
۹
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[ Jobcenterمركز أمϯر الٖمل] –
شريككم المٖن ϳبتلق ϳمراطباتكم  ϳϔالمϯقغ

ملخص
األدا؏ات حسب الخز؏ الثان ϳمن قانϯن الشؤϯن االختماػية *)SGB II
ال يتم منحٗا إال بنا؏ ػل ϱطلب مقدم بذلك

͆ ͇-المرادل القردϳة فΌ Jobcenter ϲمركز Ϗمور الػملΊ
االستϘبال
[ Jobcenter ϳϔمركز أمϯر الٖمل] يϯخد ردمة ػمبل؏ϯ ،الذ ϲيسم ϱأيضا
قسم االستقبال ىنا تقϯمϯن  ϳϔبادئ األمر بالتقدم بمطلبكم
ىنا سϯغ يمكنكم بالٖϕل إيضا Ρالكثير من النقاط – ϯضمن أشيا؏ أررϰ
ػندما ترϐبϯن  ϳϔتسليم مستندات أ ϳϔ ϯحاخة إل ϱمبلحϗنماذج إليضاΡ
األمϯر األكبر اتساػا ϔإن قسم االستقبال يقϯم بإحالتكم إل ϱنطاϖ
المدرلالنطا ϖالترصص ϳالمناسب
يرخ ϱمنكم مراػاة ما يلϳ
يرخ ϱمنكم أن تقϯمϯا ػند حضϯركم  ϳϔكل مرة لمراطبة المرتص بكم
بإحضار بطاقة إثبات الٗϯية السارية المϯٖϕل الراصة بكم ،أ ϯخϯاز سϕركم مغ
إϔادة تسخيل محل السكن ،ϱأ ϯخϯاز سϕركم مغ تصري اإلقامة السار ϲالمϯٖϕل
 ϳϔالϯقت الحاضر
منطϘة المدخل
طاقمنا من المستردمات ϯالمستردمين  ϳϔمنطقة المدرل يقϯمϯن بإيضا Ρالٖديد
من األمϯر المϯضϯػية أ ϯيقϯمϯن باالتϕا ϖلكم ػل ϱمϯػد مغ القسم المرتص
بمباشرة أمϯر األدا؏ات ،أ ϯمغ قسم الϯساطة  ϳϔالٖثϯر ػل ϱػمل أ ϯقسم
إدارة الحاالت ىنا تحصلϯن  ϳϔالمٖتاد أيضا ػل ϱنماذج الطلبات البلزمة
الϘسم المختص بمباشرة Ϗمور األدا̻ات
المستردمات ϯالمستردمϯن  ϳϔالقسم المرتص بمباشرة أمϯر األدا؏ات يقϯمϯن
بإنخاز كل ما يتٖل ϗبضمان نϕقات مٖيشتكم بما يشمل تكاليϕكم الراصة
بالسكنϯ ϱالتدϔئة
ىنا يتم إخرا؏ المٖالخة الرتامية لمستندات الطلب المقدم منكم ϯيتم احتساب
مقدار األدا؏ المستح ϗلكم

۱۰
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الوساطة ف ϲالػثور غلي غمل وغلي تػلϳم مهنϲ
المرتصةالمرتص بصϯرة شرصية بتلق ϳمراطباتكم * )pApلد ϰقسم
الϯساطة  ϳϔالٖثϯر ػل ϱػمل ϯػل ϱتٖليم مٗنϯ* ϳالتϳالذϔ ϲيما يل ϳيطلϗ
ػليٗاػليو أيضا ϯصغ أرصائ ϳاالندماج) تبذل مساػيٗايبذل مساػيو لكϳ
تحصلϯا ػل ϱمكان ػمل أ ϯمكان تٖليم مٗن ،ϳأ ϯػل ϱإمكانية للكسب من
ػمل خانب ،ϳأ ϯإمكانية لمتابٖة ترقية التٖليم الϯظيϳϕ
ػند الحاخة إل ϱذلك – ػلϯ ϱخو الرصϯص ػند تٖل ϗاألمر بتبلميذ أنٗϯا التٖليم
المدرس ϳحديثا – ϔإنٗا تقϯم  ϔإنو يقϯم بإشراك قسم تقديم المشϯرة ϔيما يتٖلϗ
بارتيار المٗنة التابغ لϯكالة الٖمل  ϳϔاألمر
من حيث المبدأ يكϯن من المنتظر منكم أن تقϯمϯا من تلقا؏ أنϕسكم ϯباالػتماد
ػل ϱأنϕسكم بالسٖ ϳإلϯ ϱبذل الخٗد للٖثϯر ػل ϱػمل أ ϯلتϯسيغ ػملكم الذϲ
يحتمل أن يكϯن مϯخϯدا بالٖϕل *ػل ϱسبيل المثال زيادة ϯقت الٖمل من ػمل
لخز؏ من الϯقت إل ϱػمل كامل الϯقت – بالتϯقغ ػل ϱظرϔϯكم الشرصية)
ϗسم إدارة الداالت ذات التوجهات المنصبة غلي اإلدماج ف ϲغمل
أرصائيات إدارة حاالت ϯأرصائيϯن إدارة حاالت مدربين بصϯرة راصة
يقدمϯن لكم المشϯرة ϯيدػمϯنكم ϯيراϔقϯنكم  ϳϔطريقكم الϕرد ϲإل ϱاالندماج
الϯظي ϳϕأ ϯالمٗن  ϳحتϯ ϱل ϯكانت أϯضاػكم الشرصية تتسم بالصٖϯبة
ϯىم يقϯمϯن بصϯرة مكثϕة بتϯل ϳاالىتمام بأمϯركم ϯيقϯمϯن بتقديم الدػم لكم
ϔيما يٖل ϗبالتٖرغ ػل ϱأϯضاع المشاكل ϯيقϯمϯن  ϳϔػمل ٖϔال مشترك
مٖكم بالٖثϯر ػلϯ ϱتنϕيذ منطلقات مناسبة لحل المشاكل
ػند القيام بذلك يمكن أيضا أن يتم إشراك أخزا؏ من المحيط االختماػϳ
الراص بالمٖن* ϳاألسرة ϯاألصدقا؏) ϯكذلك منشآت تقديم مشϯرة محلية
كشركا؏  ϳϔالشبكة ϯمما يدرل  ϳϔػداد ذلك ػل ϱسبيل المثال:
• خٗات تقديم المشϯرة  ϳϔالشؤϯن االختماػية،
• خٗات تقديم المشϯرة  ϳϔالشؤϯن األسرية،
• خٗات تقديم المشϯرة  ϳϔشؤϯن اإلدمان
• ϯخٗات تقديم المشϯرة  ϳϔشؤϯن المديϯنية
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االتصال األول ب΄خصائ ϲاالندماج المػن ϲبكم
͇ ͆-من هو Ϗخصائ ϲاالندماج المػن ϲب̺ϲ
أرصائ ϳاالندماج المٖن ϳبكم ىϯ ϯاحدة من المستردمات  ϯاحد من
المستردمين  ϳϔقسم الϯساطة  ϳϔالٖثϯر ػل ϱػمل ϯأ ϯالٖثϯر ػل ϱتٖليم
مٗن ϳالٖملين [ Jobcenter ϳϔمركز أمϯر الٖمل] المرتص بكمϯ ،الت ϳ
الذ ϲيكϯن ϯاخبٗاϯاخبو الرئيس ϳىϯ ϯضغ األϯلϯيةϯ ،تحت مراػاة ϔرصكم
الϕردية  ϳϔس ϖϯالٖمل ،ػل ϱالتϯسط  ϳϔإدراخكم  ϳϔػمل أ ϳϔ ϯتٖليم مٗنϳ
ϯى ϳتساػد  ى ϯيساػد أيضا التبلميذ الذين أنٗϯا التٖليم المدرسϯ ϳالناشئين
الذين يبحثϯن ػن مكان تٖليم مٗن ϳϔ ϳإطار ارتيار المٗنة أ ϯالدراسة ϯأϯ
تقϯم  يقϯم ػند الرϐبة  ϳϔذلك أ ϯػند الحاخة إل ϱذلك بإقامة االتصال بقسم
تقديم المشϯرة ϔيما يتٖل ϗبارتيار المٗنة المحلϳ
إرصائي ϯاالندماج يقϯمϯن بتقديم المشϯرة لكم بشأن المسائل االختماػية
الراصة بمخمϯػة المٖيشة المشتركة التكاϔلية الراصة بكمϯ ،يقϯمϯن باتراذ
القرارات ϔيما يتٖل ϗبأدا؏ات اإلدراج  ϳϔػملϯ ،يمكنٗم إػطائكم مٖلϯمات
قانϯنية ϔيما يتٖل ϗبٗذه األدا؏ات
͇ ͇-مدادثة المشورة األولي لدى Ϗخصائ ϲاالندماج المػن ϲبكم
 ϳϔالمحادثة األϯل ϱتتٖرϯϔن ػل ϱأرصائ ϳاالندماج المٖن ϳبكم ϯى ϯسϯغ
يقϯم بمراϔقتكم ػند قيامكم بالبحث ػن مكان ػمل أ ϯمكان تٖليم مٗنϯ ،ϳسϯغ
يقϯم بتقديم المشϯرة لكم ػل ϱسبيل المثال ػند البحث ػن مكان ػمل أ ϯتٖليم
مٗن ϳبشأن كتابة طلبات التقدم للحصϯل ػل ϱمكان ػمل أ ϯتٖليم مٗن ϳأϯ
بشأن إمكانيات الدػم المتاحة
مػلومات للبادثϳن غن مكان تػلϳم مهن:ϲ
يكϯن  ϳϔإمكان [ Jobcenterمركز أمϯر الٖمل] أن يقϯم بإحالة الϯساطة ϳϔ
الٖثϯر ػل ϱمكان تٖليم مٗن ϳإل ϱقسم تقديم المشϯرة ϔيما يتٖل ϗبارتيار المٗنة
التابغ لϯكالة الٖمل المحلية  ϳϔحالة ما إذا قام [ Jobcenterمركز أمϯر
الٖمل] باستردام ىذه اإلمكانيةϔ ،إن أرصائ ϳاالندماج المٖن ϳبكم سϯغ يقϯم
 ϳϔالمحادثة األϯل ϱبإػطائكم المٖلϯمات البلزمةϯ ،بالتنبيو ػليكم بحقϯكم
ϯϯاخباتكمϯ ،باالتϕا ϖمٖكم ػل ϱرطϯات مناسبة  ϳϔاتϕاقية إدراج يتم ػقدىا
مٖكم *أنظر أيضا
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» "صحيϕة المٖلϯمات "مٖϯنة البطالة ػن الٖمل   2المٖϯنة االختماػية –
الضمان األساس ϳللباحثين ػن ػمل الخز؏ الثان ϳمن قانϯن الشؤϯن
االختماػية * – )SGB IIالخز؏ الٖام" – الϕصل )612
النقاط التالية تϯض لكم الرطϯات الϕردية لمحادثة تقديم المشϯرة األϯلϱ
͇ ͈-ما ه ϲالمواضϳع التϳ ϲتم تناولها ف ϲمدادثة المشورة األولي̺
أرصائ ϳاالندماج المٖن ϳبكم سϯغ يقϯم  ϳϔبادئ األمر بتناϯل مϯقϕكم
الϯظي ϳϕأ ϯالمدرس ϳػندئذ ϔإنٗا سϯغ تقϯمϔإنو سϯغ يقϯم سϯيا مٖكم بإلقا؏
نظرة ϔاحصة ػل ϱمخر ϰتطϯر حياتكم حت ϱاآلنϯ ،سϯغ تقϯمسϯغ يقϯم
سϯيا مٖكم بمناقشة تٖليمكم المϯخϯد بالٖϕل ϯأϯضاػكم الϯظيϕية ϯأىداϔكم
الϯظيϕية ػند القيام بذلك ϔإن التحديد المشترك لمٗنة أϯ ϯظيϕة مستٗدϔة يتم
التركيز ػليو بϯصϕو ػنصرا ϯظيϕيا ىاما
أرصائ ϳاالندماج المٖن ϳبكم سϯغ يقϯم  ϳϔىذه المحادثة أيضا – بالقدر الذϲ
يكϯن ϔيو ذلك ممكنا – بالتقدم لكم بٖرض ϯϔر ϲبشأن البد؏  ϳϔممارسة ػمل
أ ϯالبد؏  ϳϔمباشرة تأىيل
يرخ ϱمنكم مراػاة أنكم يكϯن من البلزم ػليكم من حيث المبدأ أن تقبلϯا كل
ػملتٖليم مٗن ϳمٖقϯل – يمكنكم االطبلع ػل ϱالمزيد  ϳϔىذا الصدد ϳϔ
» الϕصل .23
لٗذا السبب ϔإنكم تقϯمϯن  ϳϔمحادثة تقديم المشϯرة األϯل ϱبالتحدثϯ ،ضمن
أشيا؏ أرر ،ϰبشأن النقاط التالية:
• مخر ϰتطϯر حياتكم الϯظيϕية  المدرسية حت ϱاآلن،
• مؤىبلتكم،
• أϔكاركم الذاتية حϯل الكيϕية الت ϳسϯغ تٖثرϯن بٗا ػل ϱمكان ػمل 
مكان تٖليم مٗن ϳأ ϯحϯل الكيϕية الت ϳيمكنكم بٗا إنٗا؏ احتياخكم
للمساػدة بطريقة أررϰ
• ϯخٗϯدكم الذاتية الت ϳقمتم ببذلٗا حت ϱاآلن *البحث ػن إػبلنات
أماكن الٖمل ،التقدم بطلبات للحصϯل ػل ϱػمل ،محادثات للتٖريغ
بأنϕسكم)
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االتصال األϯل بأر صائ ϳاالندماج المٖن ϳبكم

يرخ ϱمنكم االستϕادة من إمكانية أن تقϯمϯا  ϳϔىذه المحادثة األϯلϱ
بالمشاركة بصϯرة ٖϔالة ϯمكثϕةϯ ،ذلك لك ϳتقϯمϯا سϯيا مغ أرصائϳ
االندماج المٖن ϳبكم بالكشغ ػن مϯاضغ قϯتكم ϯقدراتكم من التϯصل إلϱ
ػملية بحث ػن مكان ػمل  مكان تٖليم مٗن ϳناخحة
لٗذا السبب يرخ ϱمنكم ػند حضϯركم لٗذا المϯػد أن تحضرϯا مٖكم ما يϯخد
بالٖϕل من مستندات التقدم بطلب للحصϯل ػل ϱػمل ϯمستندات إثبات مؤىبلتكم
ػل ϱحسب الٗيكل التنظيمϯ ϳالمٖطيات المحلية ϔإن التلميذات  التبلميذ يتم
ϔيما يتٖل ϗبمسائل ارتيار المٗنة  الدراسة ϯالبحث ػن مكان تٖليم مٗنϳ
إحالتٗم إل ϱقسم تقديم المشϯرة ϔيما يتٖل ϗبارتيار المٗنة التابغ لϯكالة الٖمل
ϯأ ϯيتم إقامة االتصال مٖٗا
مϯضϯع آرر سϯغ يتم تناϯلو  ϳϔمحادثة تقديم المشϯرة األϯل ϱى ϯما يطلϗ
ػليو اسم "تحليل التنميط الϯظي ϳϔ "ϳϕالمقطغ التال ϳتحصلϯن ػل ϱالمزيد من
المٖلϯمات  ϳϔىذا الصدد
͇ ͉-تدلϳل التنمϳط الوظϳقϲ
لك ϳيتم التمكن من الٖثϯر ػل ϱالٖرض المناسب لكم ϔإنو يكϯن من المٗم أن يتم
التٖرغ ػل ϱكϕا؏اتكم الϯظيϕية ϯمϯاضغ قϯتكم الشرصية *ػل ϱسبيل المثال
المرϯنة ،القدرة ػل ϱالٖمل ϔ ϳϔريϯ ϗالقدرة ػل ϱالتϯاصل ،القدرة ػلϱ
التحمل) ػبلϯة ػل ϱذلك يقϯم أرصائ ϳاالندماج المٖن ϳبكم باالشتراك مٖكم
بالكشغ ػما تكϯن ىناك حاخة إليو من أػمال الزمة للتمكين من البد؏ ϳϔ
ممارسة ػمل أ ϯمباشرة تٖليم مٗنϳ
بنا؏ ػل ϱذلك ϔإن مϯٗϕم "تحليل التنميط الϯظي "ϳϕبالنسبة لنا يتمثل  ϳϔتحليل
مϯاضغ قϯتكم ϯما تكϯن ىناك حاخة إليو من أػمال
ػقب االنتٗا؏ من ذلك يقϯم أرصائ ϳاالندماج المٖن ϳبكم باالتϕا ϖسϯيا مٖكم
ػل ϱىدغ ϯاقٖ ϳبٗذا ϔإن تحليل التنميط الϯظي ϳϕيشكل قاػدة االنطبلϖ
للٖمل المشترك
لٗذا ϔإنو ال يكϯن من المٗم ϔقط بالنظر إل ϱتحليل التنميط الϯظي ϳϕأن تصبحϯا
ػل ϱمٖرϔة ϯإدراك بكϕا؏اتكم ϯمϯاضغ قϯتكم!
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اإلخابة ػل ϱىذه األسئلة سϯغ تساػدكم ػند القيام بذلك:
• ما ى ϳالكϕا؏ات الϯظيϕية المتϔϯرة لد؎ϲ
• ما الذ ϲأستطيٖو ϐير ذلك *ػل ϱسبيل المثال من ربلل ىϯاية)؎
• ما ى ϳاللϑات األخنبية الت ϳأتكلمٗا؎
• ما ى ϳإخرا؏ات متابٖة ترقية التٖليم الϯظي ϳϕالت ϳقمت بزيارتٗا؎
• ما ى ϳمϯاضغ قϯت ϳالشرصية؎
ػلϯ ϱخو الرصϯص ϔإن إخرا؏ التقدير الذات ϳلمϯاضغ القϯة الشرصية كثيرا
ما يكϯن متسما بالصٖϯبة يحتمل أن يكϯن  ϳϔإمكانكم  ϳϔىذا الصدد أن
تقϯمϯا بطلب المساػدة من محيطكم االختماػ ϳاسألϯا أصدقائكم ϯأسرتكم ػن
أين تكمن مϯاضغ قϯتكم من ϯخٗة نظرىم
ينب ϳϑػليكم أيضا التϕكير بشأن ما تكϯن ىناك حاخة إليو من أػمال ،أ ϲاألشيا؏
الت ϳتٖترض طريقكم ػند البد؏  ϳϔممارسة ػمل  مباشرة تٖليم مٗن،ϳ
ϯمحاϯلة تطϯير حلϯل لٗا
اإلخابة ػل ϱىذه األسئلة سϯغ تساػدكم ػند القيام بذلك:
• ما ى ϯالسبب المؤد ϲإل ϱأن خٗϯد ϲالمبذϯلة حت ϱاآلن للٖثϯر ػلϱ
ػملتٖليم مٗن ϳلم تكن ناخحة؎
• ما ى ϳاألشيا؏ الت ϳأحتاج ϔيما يتٖل ϗبٗا إل ϱمساػدة ϯأ ϯكيغ يكϯن ϳϔ
إمكان أرصائ ϳاالندماج المٖن ϳب ϳأن يدػمن؎ϳ
͇ ͊-اتقاϳϗة اإلدراج كخطة لسϳر اإلجرا̻ات
 ϳϔاتϕاقية اإلدراج الراصة بكم *ػقد مϯقغ ػليو من كبل الطرϔين) يقϯم
إرصائ ϳاالندماج المٖن ϳبكم بتلريص رطة اإلدماج الت ϳتم ϯضٖٗا  ϳϔػمل
مشترك مٖكم ϯيقϯم بصϯرة ملزمة بتحديد ϯإدراج:
•  ϳϔأية رطϯات
• بأ ϲترتيب تٖاقبϳ
•  ϳϔϯأ ϲإطار زمنϳ
• ϯإل ϱأ ϲمϯػد
يتم مٖالخة ϯتنϕيذ الرطة
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بٗذا ϔإن اتϕاقية اإلدراج تؤد ϲبالنسبة لكم ϯألرصائ ϳاالندماج المٖن ϳبكم
ϯظيϕتٗا كٖبلمة لتحديد الطري ϗللمقاطغ الϕردية من الطري ϗالمؤد ϲإلϱ
البد؏  ϳϔممارسة ػمل ϯأ ϯالمؤد ϲإل ϱأسرع إنٗا؏ ممكن الحتياخكم
للمساػدة
اتϕاقية اإلدراج يتم إبرامٗا  ϳϔكل مرة لمدة قدرىا ستة شٗϯر إال أنو ϳϔ
حالة ما إذا حدث أثنا؏ ىذه المدة ϯطرأت تϑيرات يكϯن لٗا تأثير ػل ϱرطة
اإلدماج المت ϗϕػليٗاϔ ،إن اتϕاقية اإلدراج يكϯن من الممكن أن يتم مبل؏متٗا
 ϳϔكل ϯقت

البدث غن مكان غمل
͈ ͆-اإلمكانϳات المتادة للبدث غن غمل
تϯخد طر ϖمرتلϕة للبحث ػن مكان ػمل خديد
من قبيل الدػم يتم ϔيما يل ϳذكر بٖض اإلمكانيات:
• إػبلنات أماكن الٖمل  ϳϔالصحغ،
• بϯرصات الٖمل  ϳϔاإلنترنت،
*ػل ϱسبيل المثال » )www.jobboerse.arbeitsagentur.de
• دليل الٗاتغ الراص بϕرϯع األػمال  الصϕحات الصϕرا؏،
• االتصاالت ϯالٖبلقات رصϯصية،
• التقدم بطلبات للحصϯل ػل ϱالٖمل  ϳϔمبادرة ذاتية،
• النشرات المٖلقة من قبل شركات  اللϯحات السϯدا؏،
• المٖارض  بϯرصات الٖمل،
• مؤسسات الٖمالة المϯقϯتة [إػارة الٖمالة]،
• ϯسطا؏ الٖمل الرصϯصيϯن،
• الٖمل الخانب  ϳاألػمال الصϑيرة )،(Minijobs
• التدريبات الٖمليةالٖمل ػل ϱسبيل التخربة
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ػند قيامكم بالبحث سϯغ يتم بالطبغ مراϔقتكم من قبل أرصائ ϳاالندماج المٖنϳ
بكم :ىذا مٖناه أنو سϯغ يقϯم ػند االقتضا؏ باالشتراك مٖكم بالبحث ػن
ػرϯض أماكن ػمل مناسبة
͈ ͇-ما هو الػمل  /التػلϳم المهن ϲالمػϘول̺
بصϕتكم مستحقة ألدا؏ات قادرة ػل ϱالٖمل  مستح ϗألدا؏ات قادر ػل ϱالٖمل
ϔإنكم تكϯنϯا ملتزمين بقبϯل أ ϲػمل تكϯنϯن قادرين ذىنيا ϯنϕسيا ϯخسديا
ػل ϱممارستو ϯتϯخد استثنا؏ات من ذلكϯ ،ػلϯ ϱخو التحديد:
• إذا كانت ممارسة ػمل من شأنٗا أن تؤد ϲإل ϱتٖريض تربية طϕلكم أϯ
طϕل شريكتكم  شريككم لمراطرϯ ،ذلك  ϳϔحالة ما إذا كان الطϕل يقل
ػمره ػن ثبلث سنϯات *إذا كان ػمر الطϕل أكبر من ذلكϔ ،إن التربية ال
تٖد  ϳϔالمٖتاد مٖرضة لمراطر ػند كϕالة رػاية الطϕل  ϳϔإحد ϰمنشآت
رػاية األطϕال أثنا؏ النٗار أ ϳϔ ϯمنشأة ػناية أثنا؏ النٗار أ ϯبطريقة
أرر،)ϰ
• إذا كان الٖمل الذ ϲقمتم  ϳϔالϑالب بممارستو حت ϱاآلن كان يطرΡ
متطلبات خسدية راصة ϯكان الٖمل الخديد المطلϯب البد؏  ϳϔممارستو
سϯغ يؤد ϲإلϯ ϱخϯد صٖϯبة ملمϯسة ػند الٖϯدة  ϳϔالمستقبل إلنخاز
الٖمل الذ ϲكان يتم ممارستو حت ϱاآلن،
• إذا كانت الٖناية بأقارب ال تتϯا ϗϔمغ ممارسة ػمل ϯتكϯن الٖناية ليس من
الممكن كϕالتٗا بأ ϲصϯرة أرر ϰأϯ
• إذا كان من الممكن إثبات ϯخد ϯسبب آرر ىام *ػل ϱسبيل المثال إذا كنتم
ما زلتم راضٖين لϯاخب التٖليم اإللزام)ϳ
النقاط التالية ال تمثل سببا ىاما لرϔض ػمل:
• إذا كان الٖمل ال يتϯا ϗϔمغ ػملكم ϔيما سب ϗأ ϯمغ تٖليمكم المٗن،ϳ
• إذا كان الٖمل يتم  ϳϔمϯاخٗة تٖليمكم المٗن ϳالنظر إليو بϯصϕو أقل
قيمة أ ϯأقل من حيث المست،ϰϯ
• إذا كان مϯقغ الٖمل أبٖد من حيث المساϔة ػما كان ػليو الحال ϔيما
سب،ϗ
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البحث ػن مكان ػمل

• إذا كانت ظرϯغ الٖمل أقل مناسبة ػما كان ػليو الحال ϔيما سب ϗأϯ
• إذا كان من البلزم لذلك أن يتم إنٗا؏ ممارسة ػمل أرر* ϰاستثنا؏ :االحتياج
للمساػدة يمكن أن يتم إنٗائو  ϳϔالمستقبل بϯاسطة الٖمل الذ ϲيتم ممارستو
حت ϱاآلن)
إذا تم ػرض أخر يقل قدره ػن التٖريϕة السارية أ ϯػن األخر المٖتاد ϳϔ
مكان مϯقغ الٖملϔ ،إن الٖمل ال يكϯن ϐير مٖقϯال إال  ϳϔحالة ما إذا كان
األخر األقل قدرا مرالϕا للقانϯن أ ϯمرالϕا لٖقد التٖريϕة السار ϲػل ϱالٖمل
الذ ϲتقϯمϯن بممارستو أ ϯمرالϕا لؤلػراغ الحميدة
من حيث المبدأ يكϯن من الϯاخب تأرير مصالحكم الشرصية  ϳϔمϯاخٗة
المصال الٖامةϯ ،ذلك بالقدر الذ ϲال يϯخد ϔيو أحد االستثنا؏ات المنصϯص
ػليٗا أػبله
ىذه المبادئ تكϯن سارية بصϯرة مناسبة ϔيما يتٖل ϗباالشتراك  ϳϔإخرا؏ات
اإلدراج  ϳϔػمل
أيضا  ϳϔحالة ϯخϯد استثنا؏ منطبϔ ϗيما يتٖل ϗبمٖقϯلية ػمل  تٖليم مٗنϳ
مٖرϯضϔ ،إنو قد يكϯن من المٖقϯل أن تقϯمϯا  ϳϔإطار إمكانياتكم بالٖمل
ػلϯ ϱالمشاركة  ϳϔالترلص من المϯقغ المتسبب  ϳϔاالستثنا؏ ϯأن تقϯمϯا
ػل ϱسبيل المثال ببذل خٗد للٖثϯر ػل ϱمكان رػاية لطϕلكم حتϯ ϱل ϯكان
ػمره يقل ػن ثبلث سنϯاتϯ ،ذلك لك ϳتتمكنϯا قبل انقضا؏ الثبلث سنϯات
بالٖϕل من البد؏  ϳϔممارسة ػمل
ϔيما يتٖل ϗبكل ذلك ϔإن المϯقغ الراص للباحثين ػن مكان تٖليم مٗنϳ
ϯللراضٖين لϯاخب التٖليم اإللزامϯ ϳللناشئين القصر يتم بالطبغ مراػاتو
بصϯرة مناسبة ϯمٖقϯلة
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كϳف تسϳر األمور بػد المدادثة األولي̺
أنتم لديكم أسئلة حϯل أ ϲش ؏ϳيتٖل ϗبمϯضϯع الٖمل؎
أنتم يمكنكم ػل ϱسبيل المثال إخرا؏ محادثة للتٖريغ بأنϕسكم  ϳϔإطار التقدم
للحصϯل ػل ϱػمل ϯلديكم أسئلة  ϳϔىذا الشأن؎ ػندئذ يمكنكم االتϕا ϖػلϱ
مϯػد مغ أرصائ ϳاالندماج المٖن ϳبكم! ϯىذا ما يمكنكم القيام بو بصϯرة
شرصية  ϳϔمنطقة المدرل [ Jobcenter ϳϔمركز أمϯر الٖمل] المرتص بكم
أ ϯبصϯرة مريحة من منزلكم بϯاسطة الٗاتغ
أرصائ ϳاالندماج المٖن ϳبكم سϯغ يقϯم ػبلϯة ػل ϱذلك بدػϯتكم للحضϯر
لديو بϯϕاصل زمنية منتظمة  ϳϔالمٖتاد يتم القيام بذلك بصϯرة كتابية ϳϔ
الدػϯة للحضϯر إل ϱالمϯػد التال ϳيتم إل ϱخانب ذكر سبب إخرا؏ المحادثة
أيضا ذكر ما يخب ػليكم ػند اللزϯم إحضاره مٖكم من مستندات أ ϯإثباتات
إل ϱمحادثة تقديم المشϯرة ىذه
 ϳϔمحادثة تقديم المشϯرة ىذه يقϯم أرصائ ϳاالندماج المٖن ϳبكم سϯيا مٖكم
بمراخٖة الرطϯات الت ϳتم صياϐتٗا  ϳϔاتϕاقية اإلدراج :ما الذ ϲتم إنخازه
بالٖϕل ϯما ى ϳاألشيا؏ الت ϳيلزم أن يتم الٖمل ػل ϱإنخازىا؎ ػند اللزϯم :يمكن
أن يتم بصϯرة مشتركة التϕاىم بشأن إدرال تϑييرات ϯأ ϯمϯا؏مات ػلϱ
االستراتيخية المشتركة ىذا مٖناه أنو إذا حدث تϑير  ϳϔمϯقϕكمϔ ،يرخ ϱمنكم
إببل ώأرصائ ϳاالندماج المٖن ϳبكم بذلك ػليكم المشاركة بٖϕالية ϯأن تقϯمϯا
أيضا بتطϯير أϔكار من تلقا؏ أنϕسكم
 ϳϔنٗاية المحادثة يتم ػند اللزϯم االتϕا ϖمن خديد بصϯرة مشتركة ϯكتابية
ػل ϱالرطϯات التالية
لϑرض اإلػداد لمثل ىذا المϯػد التال ϳيمكنكم أن تقϯمϯا بصϯرة مسبقة
باالطبلع ػل ϱنسرة اتϕاقية اإلدراج الراصة بكم ϯقرا؏ة ما الذ ϲتم االتϕاϖ
ػليو مؤررا
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الباحثϯن ػن مكان تٖليم مٗن ϳأ ϯالقائمات ϯالقائمϯن بارتيار المٗنة من
الراضٖين لϯاخب التٖليم اإللزام ϳيتم ػند االقتضا؏ رػايتٗم بصϯرة تكميلية من
قبل أرصائ ϳتقديم مشϯرة ϔيما يتٖل ϗبارتيار المٗنة *أنظر أيضا » الϕصل ϯ 2
.)3

دϘوϗكم وواجباتكم
͊ ͆-واجبات التواصل̸ إمكان االتصال واإلجازات
طالما كنتم تحصلϯن ػل ϱمٖϯنة البطالة ػن الٖمل ϔ 2إنكم تكϯنϯا ملتزمين
بأن تقϯمϯا شرصيا بالتϯاصل مغ [ Jobcenterمركز أمϯر الٖمل]
المرتص بكم ϯإذا اقتض ϱاألمر ذلك أن تقϯمϯا ػند مطالبتكم بذلك
بالحضϯر لϑرض إخرا؏ ϔحص طب ϳأϔ ϯحص طب نϕس ϳϔ  ϳحالة ما إذا
ترتبت من ربلل ذلك تكاليغ انتقال ضرϯريةϔ ،إن ىذه التكاليغ يتم بنا؏
ػل ϱطلب مقدم بذلك ردىا لكم من قبل [ Jobcenterمركز أمϯر الٖمل]
ϯاخبات التϯاصل ىذه تكϯن سارية المϯٖϕل بالنسبة لكم أيضا  ϳϔحالة ما إذا ما
زال لم يتم التقرير بشأن استحقاقكم ϯأثنا؏ مباشرة إخرا؏ات اػتراض أ ϯمباشرة
إخرا؏ات قضية شؤϯن اختماػية
الدػϯة للحضϯر إل ϱمϯػد التϯاصل تحصلϯن ػليٗا كتابيا إل ϱخانب سبب
الدػϯة للحضϯر ϔإن ىذه الدػϯة للحضϯر تتضمن إػبلما بالٖϯاقب القانϯنية
 ϳϔحالة ػدم حضϯركم *التقصير ػن التϯاصل) ،بدϯن ϯخϯد سبب ىام يبرر
ذلكϔ ،إنو يتم ترϕيض مقدار األدا؏ المستح ϗلكم تخدϯن المزيد من المٖلϯمات
 ϳϔىذا الصدد  » ϳϔصحيϕة المٖلϯمات "مٖϯنة البطالة ػن الٖمل  2
المٖϯنة االختماػية – الضمان األساس ϳللباحثين ػن ػمل الخز؏ الثان ϳمن
قانϯن الشؤϯن االختماػية * – )SGB IIالخز؏ الٖام" – الϕصل 12
تنب ي و

 ϳϔحالة ما إذا حدث ϯلم تتمكنϯا من االلتزام بمϯػد محدد لكم،
ػندئذ يرخ ϱمنكم أن تقϯمϯا ػل ϱالϯϕر بإببلJobcenter ώ
[مركز أمϯر الٖمل] المرتص بكم ϯأن تقϯمϯا أيضا بذكر السبب  ϳϔذلك
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تلمي  مϕيد

تϯخد إمكانية أن يتم تذكيركم بمϯػد قريب محدد لكم لدϰ
[ Jobcenterمركز أمϯر الٖمل] بϯاسطة ردمة الرسائل القصيرة
* )SMSػل ϱىاتϕكم الخϯال بٗذا يصب من األسٗل ػليكم  ϳϔالمستقبل
أال يϯϕتكم أ ϲمϯػد ػند رϐبتكم  ϳϔاالستϕادة من ىذه الردمة ϔيرخϱ
منكم االتصال بؐ [ Jobcenterمركز أمϯر الٖمل] المرتص بكم

يلزم ػليكم من حيث المبدأ أن يكϯن من الممكن أن يتم االتصال بكم من قبل
أرصائ ϳاالندماج المٖن ϳبكم بصϯرة شرصية ػن طري ϗالبريد  ϳϔكل يϯم
ػمل  ϳϔالٖنϯان الذ ϲقمتم بإػطائوϯ ،يلزم ػليكم أن يكϯن  ϳϔإمكانكم الذىاب
يϯميا إل[ Jobcenter ϱمركز أمϯر الٖمل]
يمكنكم بٖد الحصϯل ػل ϱمϯاϔقة مسبقة من [ Jobcenterمركز أمϯر
الٖمل] المرتص بكم ϯلمدة أقصاىا ثبلثة أسابيغ  ϳϔسنة التقϯيم أن تقϯمϯا
بالتϯاخد رارج مكان إقامتكمϯ ،ىذا مٖناه السϕر أيضا إل ϱرارج الببلد *ϯىذا
ما يطل ϗػليو اسم التϑيب ػن المكان) إطالة ىذه المدة ال يكϯن ممكنا من
حيث المبدأ
بٖد ػϯدتكم إل ϱمكان إقامتكم يلزم ػليكم أن تقϯمϯا شرصيا ϯػل ϱالϯϕر
بإببل[ Jobcenter ώمركز أمϯر الٖمل] المرتص بكم بٖϯدتكم
ملخص

للتϯاخد رارج مكان إقامتكم *سϯا؏  ϳϔدارل الببلد أ ϳϔ ϯرارخٗا) يكϯن
من الضرϯر ϲدائما أن تحصلϯا بصϯرة مسبϘة ػل ϱمϯاϔقة
[ Jobcenterمركز أمϯر الٖمل] المرتص بكم!
التϑيب ػن المكان بصϯرة ϐير مسم Ρϯبٗا يؤد ϲإل ϱإيقاغ صرغ
مٖϯنة البطالة ػن الٖمل ϯ 2ػند اللزϯم المطالبة برد ما تم صرϔو من
أدا؏ات!

͊ ͇-واجبات التػاون
يلزم ػليكم اإلدال؏ بكاϔة البيانات بصϯرة كاملة ϯصحيحة ϯمتناسقة ىذه
البيانات تمثل األساس الذ ϲيتم االستناد إليو
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حقϯقكم ϯϯاخباتكم

ػند التقرير  ϳϔاستحقاقكم ألدا؏ات حسب الخز؏ الثان ϳمن قانϯن الشؤϯن
االختماػية * ϳϔ )SGB IIحالة ما إذا كانت ىناك حاخة إل" ϱمϯاد إثبات"
*ػل ϱسبيل المثال ϯثائ ،ϗمستندات إثبات) ،ػندئذ يلزم ػليكم أن تقϯمϯا
بذكرىا ϯأ ϯتقديمٗا بأنϕسكم
يرخ  ϱمنكم مراػاة ما يل ϳ
يرخ ϱمنكم أن تقϯمϯا ػل ϱالϯϕر بإببل[ Jobcenter ώمركز أمϯر الٖمل]
المرتص بكم بأية تϑيرات  ϳϔظرϔϯكم الشرصية أ ϯاالقتصادية ϔقط ػند االلتزام
بذلك يكϯن من الممكن تحديد مقدار األدا؏ات الراصة بكم بصϯرة صحيحة ϯيكϯن
من الممكن تخنب أن تحصلϯا ػل ϱأدا؏ات تقل ػما ينب ϳϑأ ϯأدا؏ات تزيد ػما ينبϳϑ

ϯػلϯ ϱخو الرصϯص يكϯن من البلزم ػليكم اإلببل ώػل ϱالϯϕر:
•  ϳϔحالة قيامكم بالبد؏  ϳϔممارسة ػمل *أيضا  ϳϔحالة ممارستكم ػمل
بϯصϕكم صاحبةصاحب ػمل حر أ ϯبϯصϕكم ػضϯةػض ϯأسرة
تؤدϲيؤد ϲػمبل مساػدا)،
•  ϳϔحالة اػتزامكم أن تقϯمϯا ϯ ϳϔقت قريب بالبد؏  ϳϔتٖليم مٗن ϳأϯ
دراسة،
•  ϳϔحالة ما إذا أصبتم بصϕتكم مستحقة ألدا؏ات قادرة ػل ϱالٖمل 
مستح ϗألدا؏ات قادر ػل ϱالٖمل بمرض يخٖلكم ϐير قادرين ػلϱ
الٖمل أ ϳϔ ϯحالة ما إذا أصبحتم قادرين ػل ϱالٖمل مرة أرر،ϰ
•  ϳϔحالة ما إذا كنتم أخنبية  أخنبϯ ϳحدث تϑييرات ϔيما يتٖل ϗبالϯضغ
القانϯن ϳإلقامتكم،
•  ϳϔحالة ما إذا تقدمتم بطلب للحصϯل ػل ϱأ ϯحصلتم بالٖϕل ػلϱ
مٖاشات من أ ϲنϯعϯ ،ػلϯ ϱخو الرصϯص مٖاش بسبب نقص
القدرة ػل ϱالٖمل،
•  ϳϔحالة ما إذا كنتم تٖتزمϯن إنٗا؏ إقامتكم  ϳϔمسكن أ ϯاالنتقال إل ϱمسكن
آرر،
•  ϳϔحالة ما إذا تϑيرت التركيبة السكنية للساكنين مٖكم  ϳϔمسكنكم،
•  ϳϔحالة ما إذا تزϯختم أ ϯأقمتم ػبلقة مٖيشة مشتركة مشابٗة لٖبلقة
الزϯاج أ ϯػبلقة مغ شريك * ϳϔالحياة) ،أ ϯإذا انϕصلتم ػن شريكتكم 
شريككم،
•  ϳϔحالة ما إذا حدث تϑير  ϳϔالدرل أ ϯالممتلكات  ϳϔمخمϯػة المٖيشة
المشتركة التكاϔلية،
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•  ϳϔحالة ما إذا أضيغ إل ϱرصيدكم أ ϯرصيد شريكتكم  شريككم ϳϔ
مخمϯػة المٖيشة المشتركة التكاϔلية إيرادات متحصلة ػن ثرϯة *ػلϱ
سبيل المثال ϯϔائد ،حصص أربا Ρمن أسٗم) أ ϳϔ ϯحالة رد مبالϏ
ضرائب مدϯϔػة بالزيادة،
•  ϳϔحالة ما إذا تم تطلي ϗزيختكم
المجموغات المػϳشة المشتركة التكافلϳة المتضمنة ألشخاص متػددϳن:
يرخ ϱمنكم مراػاة ما ي لϳ

كل ػض ϯمن أػضا؏ مخمϯػة المٖيشة المشتركة التكاϔلية يكϯن
ملتزما بنϕسو بأن يقϯم بالϔϯا؏ بϯاخبات التϯاصل ϯϯاخبات التٖاϯن
الراصة بو

لٗذا السبب ϔإن ممثلة أ ϯممثل مخمϯػة المٖيشة المشتركة التكاϔلية يلزم ػليو
أن يقϯم بٖمل ما يلزم لك ϳيكϯن أػضا؏ مخمϯػة المٖيشة المشتركة التكاϔلية
 ϳϔكل ϯقت ػل ϱإحاطة بالمٖلϯمات البلزمة ػن كاϔة األمϯر المتٖلقة
بالخϯانب القانϯنية المرتبطة باألدا؏ات ϯػن مضمϯن ϯمحتϯيات صحيϕة
المٖلϯمات الخز؏ الثان ϳمن قانϯن الشؤϯن االختماػية *ϯ )SGB IIكذلك
ػن ϯاخباتٗم  ϳϔالتٖاϯن
͊ ͈-اإلجرا̻ات الجزائϳة
ػند قيامكم بمرالϕة ϯاخباتكمϔ ،إن القانϯن ينص ػل ϱػϯاقب قانϯنية *إخرا؏ات
خزائية) مرتلϕة ϯىذا ما يكϯن ػل ϱسبيل المثال ى ϯالحال ػند ػدم قيامكم
بالϔϯا؏ بϯاخبكم المت ϗϕػليو  ϳϔبذل خٗϯد ذاتية ،أ ϯقيامكم بدϯن ϯخϯد سبب ىام
بٖدم البد؏  ϳϔممارسة أ ϯمباشرة أ ϯمϯاصلة ػمل  تٖليم مٗن ϳأ ϯإخرا؏ أϯ
قمتم بالتϯقغ ػن ممارستو أ ϯمباشرتو األدا؏ يمكن بٖد ذلك أن يتم تقليل مقداره
أ ϯيتم إيقاغ صرϔو بالكامل ϔيما يتٖل ϗبذلك تخدϯن مٖلϯمات تϕصيلية » ϳϔ
صحيϕة المٖلϯمات الخز؏ الثان ϳمن قانϯن الشؤϯن االختماػية *،)SGB II
الϕصل 12
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خدمات Ϗخرى
͋ ͆-تϘدϳم المشورة لم΅سس ϲغمل در جدϳد والممارسϳن لػمل در
إذا كنتم ترϐبϯن  ϳϔممارسة ػمل حر أ ϯإذا كنتم بالرϐم من كϯنكم تمارسϯن
ػمبل حرا  ϳϔحاخة إل ϱمساػدة ،ػندئذ ϔإنكم تخدϯن  ϳϔالكثير من
[ Jobcenterمراكز أمϯر الٖمل] أرصائيين اندماج مترصصين يقϯمϯن
بالϯقϯغ إل ϱخانبكم
͋ ͇-الوكالة المركزϳة للوساطة التخصصϳة واألجنبϳة
الϯكالة المركزية للϯساطة الترصصية ϯاألخنبية * )ZAVتقϯم برػاية نطاϖ
أػمال تقديم المشϯرة ϯالϯساطة الدϯلية التابغ للϯكالة االتحادية للٖمل ϯىϳ
يتϔϯر لٗا شركا؏ تٖاϯن  ϳϔكاϔة أنحا؏ الٖالم ϯى ϳأيضا شريك منذ سنϯات
طϯيلة  ϳϔشبكات مرتلϕة  ϳϔس ϖϯالٖمل  ϳϔاالتحاد األϯرϯبϳ
تلمي  مϕيد

إذا كانت لديكم أسئلة حϯل مϯضϯع "الٖمل  ϳϔدϯل أخنبية" ϔيكϯن
ػليكم ببساطة مراطبة أرصائ ϳاالندماج المٖن ϳبكمϯ ،ى ϯسϯغ يسره أن
يقϯم بإقامة االتصال لكم مغ الϯكالة المركزية للϯساطة األخنبية

͋ ͈-الخدمات التخصصϳة من الوكالة االتدادϳة للػمل
لϑرض إنخاز ػملية الϯساطة الراصة بكم يمكن ألرصائ ϳاالندماج أن يقϯم
ػند الحاخة إل ϱذلك باستردام ردمات دارلية متنϯػة
لكاϔة المسائل المتٖلقة بكل ما يدϯر حϯل مϯاضيغ الصحة ϯالصبلحية للمٗنة أϯ
تشكيل مكان الٖمل تϯخد ثبلث ردمات ترصصية يمكن أن يتم استشارتٗا:
• الردمة الطبية *،)ÄD
• الردمة الطبية النϕسية الϯظيϕية *ϯ )BPSكذلك
• ردمة تقديم المشϯرة التقنية *)TBD
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يتم بصϯرة مسبقة التϕاىم مٖكم تϕصيليا ϔيما يتٖل ϗبما ى ϳاألسئلة الراصة التϳ
يخب إيضاحٗا ىناك
لك ϳيمنكم أن تأرذϯا نظرة ػل ϱالردمات الترصصية ϔإنو يتم ϔيما يل ϳتقديم
ػرض مϯخز لٗذه الردمات
 136الخدمة الطبϳة *)ÄD
الردمة الطبية * )ÄDيقدم لكم المشϯرة ϯتقϯم بإػطا؏ رأيٗا كربير بشأن كل
ما يتٖل ϗبقدرتكم الصحية ػل ϱاألدا؏ بالنسبة لس ϖϯالٖمل ىذا يمكن أن يتم
القيام بو من ربلل إخرا؏ ϔحص أϔ ϯقط بٖد طلب مستندات طبية من الطبيب
القائم برػايتكم صحيا
يتم االحتياج إل ϱنصيحة الردمة الطبية * )ÄDلك ϳيتم إيضا Ρما إذا كنتم
ػل ϱسبيل المثال ما زال يمكنكم مزاϯلة المٗنة الت ϳكنتم تزاϯلϯنٗا حت ϱاآلن
أ ϯما إذا كان من الϯاخب مراػاة قيϯد صحية ϔيما يتٖل ϗبالبد؏  ϳϔممارسة
ػمل
 236الخدمة الطبϳة النقسϳة الوظϳقϳة *)BPS
الردمة الطبية النϕسية الϯظيϕية * )BPSى ϳالشريك  ϳϔالمراطبة ϔيما يتٖلϗ
بأسئلة حϯل كل ما يتٖل ϗبتقديم المشϯرة الϯظيϕية ϯالϯساطة  ϳϔااللتحاϖ
بمكان ػمل أ ϯمكان تٖليم مٗن ϳمناسب بمساػدة ردمات إبدا؏ الرأ ϲكربير
ϯتقديم المشϯرة يتم إيضا Ρمطالبكم ϯأيضا أسئلة أرصائ ϳاالندماج
يمكنكم إظٗار قدراتكم ϯمٖارϔكم ϯاىتماماتكم الϯظيϕية  ϳϔإطار ϔحص ربرة
طب ϳنϕسϳ
تقديم مشϯرة طبية نϕسية يساػدكم ػل ϱإيضا Ρأىداϔكم الϯظيϕية أ ϯػل ϱالٖثϯر
ػل ϱطرϯ ϖظيϕية خديدة بمساػدة "ردمات تحديد الكϕا؏ات" يمكنكم  ϳϔالكثير
من [ Jobcenterمراكز أمϯر الٖمل] اكتشاغ مϯاضغ قϯتكم ϖϯϔ
الترصصية
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ϯمٖرϔة ما ى ϳالقدرات الكامنة المϯخϯدة لديكم ϔيما يتٖل ϗبذلك ϔإن األمر يمكن
أن ػل ϱسبيل المثال أن يكϯن دائرا حϯل خϯانب مرتلϕة للتϯخو األدائ ϳأ ϯحϯل
كϕا؏اتكم التϯاصلية االختماػية
 336خدمة تϘدϳم المشورة التϘنϳة *)TBD
أرصائيات ϯأرصائي ϯتقديم المشϯرة من ردمة تقديم المشϯرة التقنية *)TBD
يكϯنϯا الشريكات  الشركا؏  ϳϔتلق ϳالمراطبات ϔيما يتٖل ϗبالمسائل التقنية
ϯالمتٖلقة بٖلم الٖمل
ϯىم يقϯمϯن ػل ϱسبيل المثال بتقديم المشϯرة بصϯرة ϔردية ϯشاملة بشأن
تشكيل أماكن الٖمل ϯأماكن التٖليم المٗنية بما يتناسب مغ متطلبات ذϲϯ
االحتياخات الراصة [المٖاقين]

ما ه ϲإمكانϳات التشجϳع Ϗو الدغم المتادة̺
͌ ͆-الدغم لئلدراج ف ϲغمل
أرصائ ϳاالندماج المٖن ϳبكم يقدم لك ϱالدػم لك ϳتقϯمϯا ϯ ϳϔقت قريب بالبد؏
 ϳϔممارسة ػمل راضغ لϯاخب التأمين االختماػ* ϳأيضا تٖليم مٗنϳ
مؤسسات ϳأ ϯمدرس )ϳأ ϯلك ϳتقϯمϯا بتϯسيغ ػملكم الذ ϲقد يكϯن مϯخϯدا
بالٖϕل
لٗذا الϑرض تتϔϯر ألرصائ ϳاالندماج إمكانيات تشخيغ ϯدػم مرتلϕة يتم ϳϔ
كل مرة مϯا؏متٗا بصϯرة ϔردية لتتناسب مغ ظرϔϯكم الشرصية
تلمي  مϕيد

نظرا ألنو ليس من الممكن أن يتم التطر ϖإل ϱكاϔة أدا؏ات التشخيغ
ϯالدػم  ϳϔصحيϕة المٖلϯمات ىذهϔ ،قد تم ارتيار األدا؏ات الت ϳتكϯن
الزمة ϐ ϳϔالبية الحاالت ϯتم إيضاحٗا ϔيما يلϳ

يمكنكم االطبلع ػل ϱالمزيد من المٖلϯمات  » ϳϔالكتيب ماذا؎ كم؎
من؎ الخز؏ الثان ϳمن قانϯن الشؤϯن االختماػية)(SGB II
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 117مϳزانϳة الوساطة
ميزانية الϯساطة تقدم الدػم ػند التمٗيد ϯالبد؏  ϳϔممارسة ػمل راضغ لϯاخب
التأمين االختماػ ϳأ ϯالبد؏  ϳϔمباشرة تٖليم مٗن ϳمؤسساتϯ ϳأ ϯمدرسϳ
ϔيما يل ϳيتم ػل ϱسبيل المثال ال الحصر ػرض إمكانيات دػم:
• تكاليغ التقدم بطلب للحصϯل ػل ϱػمل *ػل ϱسبيل المثال إلػداد
ϯإرسال مستندات طلب الحصϯل ػل ϱػمل)،
• تكاليغ السϕر *ػل ϱسبيل المثال إل ϱمكان محادثة للتٖريغ بأنϕسكم أϯ
لتحديد مد ϰالصبلحية لد ϰصاحب الٖمل)،
• تكاليغ االنتقال لبلنتقاالت الترددية *لبلنتقال اليϯم ϳإل ϱمكان الٖمل ػند
البد؏  ϳϔممارسة ػمل)،
• تكاليغ السϕر ػند استٗبلل الٖمل *ػند البد؏  ϳϔممارسة ػمل ϳϔ
مكان رارخ ،ϳتكاليغ االنتقال لبلنتقال أϯل مرة إل ϱمكان الٖمل)،
• التكاليغ الراصة بتدبير محل سكن ϱمنϕصل *ػند اإلٌقامة  ϳϔمكان رارخϳ
– تدبير مزدϯج للسكن ϱبنا؏ ػل ϱاتراذ مسكن ثان ϳبسبب الٖمل)،
• تكاليغ االنتقال لمسكن آرر *االنتقال لمسكن آرر رارج نطا ϖالتردد
اليϯم ϳبين محل السكنϯ ϱمكان الٖمل بنا؏ ػل ϱالبد؏  ϳϔممارسة ػمل
راضغ لϯاخب التأمين االختماػ،)ϳ
• مستلزمات الٖمل *مستلزمات الٖمل النمطية االػتيادية ϯػند اللزϯم
مبلبس ػمل إذا لم تكن يتم تϔϯيرىا من قبل صاحب الٖمل)،
• تكاليغ مستندات اإلثبات *ػل ϱسبيل المثال بطاقة الصحة لϕرع
اقتصاديات المϯاد الϑذائية)
يرخ ϱمنكم مراػاة ما يلϳ

ىذه األدا؏ات يتم منحٗا بنا؏ ػل ϱطلب مقدم بذلك يلزم ػليكم تقديم ىذا
الطلب قبل ترتب التكاليغ ،ػل ϱسبيل المثال قبل أن تقϯمϯا باالنتقال إلϱ
مكان محادثة للتٖريغ بأنϕسكم
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 217إجرا̻ات التنشϳط واالندراج الوظϳقϲ
يمكن دػم مشاركتكم  ϳϔإخرا؏ات من شأنٗا أن تدػم اندراخكم  ϳϔػمل من
ربلل
• التقريب من ϯالتٖريغ بس ϖϯالتٖليم المٗنϯ ϳس ϖϯالٖمل،
• تحديد ϯتقليل أ ϯالترلص من مٖϯقات الϯساطة،
• الϯساطة  ϳϔاالندراج  ϳϔػمل راضغ لϯاخب التأمين االختماػ،ϳ
• التقريب من ϯالتٖريغ بٖمل حر،
• تϯطيد ϯتمتين البد؏  ϳϔممارسة ػمل
ىذا مٖناه أنو يمكنكم ػل ϱسبيل المثال االشتراك  ϳϔإخرا؏ يϔϯر لكم الدػم ϔيما
يتٖل ϗبما تبذلϯنو من خٗϯد لبلندراج من ربلل التدريب ػل ϱالتقدم بطلب
للحصϯل ػل ϱػمل أ ϯتقϯمϯا لد ϰأحد الخٗات المسؤϯلة ػن تنϕيذ
اإلخرا؏ات باالشتراك  ϳϔإخرا؏ ϯساطة تٖريغ ϯظي* ϳϕػند اللزϯم أيضا
بأخزا؏ إخرا؏ لد ϰأحد أصحاب الٖمل للتٖرغ ػل ϱأػمال ϯϯظائغ مٖينة)
يمكنكم ػبلϯة ػل ϱذلك الحصϯل من أرصائ ϳاالندماج المٖن ϳبكم ػل ϱما
يطل ϗػليو اسم "قسيمة دϔغ [كϯبϯن دϔغ] للتنشيط ϯالϯساطة"ϯ ،الذ ϲبمϯخبو
يح ϗلكم ارتيار إحد ϰالخٗات المسؤϯلة ػن التٖليم أϯ ϯسيط ػمل رصϯصϳ
 317دغم متابػة ترϳϗة التػلϳم الوظϳقϲ
متابٖة ترقية التٖليم الϯظي ϳϕتٗدغ إل ϱمتابٖة التطϯير الϯظيϯ ϳϕالمϯا؏مة مغ
التحديات الϯظيϕية الخديدة يمكن ػل ϱسبيل المثال دػم التأىيبلت الترصصية،
ϯإتمام التٖليم الϯظي ϳϕألϯل مرةϯ ،لكن أيضا الحصϯل بصϯرة الحقة ػل ϱشٗادة
إتمام الدراسة اإلػدادية يمكن أن تحصلϯا ػل ϱدػم ػندما تكϯن متابٖة ترقية
التٖليم الϯظي ϳϕضرϯرية لك ϳيتم إدراخكم  ϳϔػمل ػندما تكϯنϯا ػاطلين ػن
الٖمل ،أ ϯلك ϳيتم تخنب رطر البطالة ػن الٖمل ،أ ϯألنكم ليس لديكم شٗادة إتمام
تٖليم ϯظي ϳϕيمكنكم الحصϯل ػل ϱقسيمة دϔغ [كϯبϯن دϔغ] أ ϯػل ϱػرض
لبلشتراك  ϳϔإخرا؏ تٖليمϳ
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 417فرص الػمل
ϔرص الٖمل تٗدغ إل* ϱإػادة) تٖϕيل أ ϯالحϕاظ ػل ϱالقدرة ػل ϱاالندراج ϳϔ
ػمل
يمكن أن يتم تٖيينكم لممارسة ϔرصة ػمل إذا لم يكن من الممكن  ϳϔالϯقت
الحاضر أن يتم التϯسط  ϳϔإدراخكم  ϳϔػمل أ ϯتٖليم مٗن ϳأ ϯتأىيلكم من
ربلل إخرا؏ϯ ،إذا لم تكن ىناك أية أدا؏ات اندراج أرر ϰيمكن ϯضٖٗا ϳϔ
االػتبار بالنسبة لكم  ϳϔأثنا؏ ممارسة ϔرصة الٖمل تحصلϯن ػل ϱتٖϯيض
مناسب ϯمٖقϯل للنϕقات اإلضاϔية
األػمال الت ϳيكϯن من الϯاخب ممارستٗا لد ϰخٗات مسؤϯلة ػن تنϕيذ
اإلخرا؏ات يلزم أن تكϯن إضاϔية ϯمحايدة تناϔسيا ϯكذلك يلزم أن تكϯن ϳϔ
إطار الصال الٖام
 517الدغم الدر
 ϳϔحالة ما إذا كنتم  ϳϔحاخة إل ϱدػم يتخاϯز األدا؏ات الٖامة لتشخيغ ϯدػم
الٖمل الٖϕال ،ػندئذ يمكنكم الحصϯل ػل ϱأدا؏ات ϔردية بϯصٗϕا ما يطل ϗػليو
اسم "الدػم الحر"
 617مػونة البد̻ غند البد̻ ف ϲممارسة غمل خاضع لواجب
الت΄مϳن االجتماغϲ
مٖϯنة البد؏ يمكن منحٗا كإػانة مالية ػند البد؏  ϳϔممارسة ػمل راضغ
لϯاخب التأمين االختماػϯ ،ϳذلك ػندما يكϯن من الممكن أن يتم  ϳϔالمستقبل
إنٗا؏ االحتياج للمساػدة بϯاسطة اإليرادات المتحصلة من الٖمل الذ ϲتم البد؏
 ϳϔممارستو المقدمة البلزم تϔϯرىا لذلك ى ϳأن تكϯنϯا قد كنتم قبل ذلك
ػاطلين ػن الٖمل ϯأن تكϯن مٖϯنة البد؏ الزمة لبلندراج  ϳϔس ϖϯالٖمل
الٖمϯمϳ
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͌ ͇-دغم م΅سس ϲغمل در جدϳد
والممارسϳن لػمل در
 127مػونة البد̻ غند البد̻ ف ϲممارسة غمل در
أيضا ػند البد؏  ϳϔممارسة ػمل حر كٖمل رئيس ϳانطبلقا من البطالة ػن
الٖمل ϔإنو يكϯن من الممكن لكم أن تحصلϯا ػل ϱمٖϯنة بد؏ϯ ،ذلك ػندما
يكϯن من الممكن أن يتم  ϳϔالمستقبل إنٗا؏ االحتياج للمساػدة بϯاسطة
اإليرادات المتحصلة من ىذا الٖمل الحر المقدمة البلزم تϔϯرىا لذلك ى ϳأن
تكϯنϯا قد كنتم قبل ذلك ػاطلين ػن الٖمل ϯأن تكϯن مٖϯنة البد؏ الزمة
لبلندراج  ϳϔس ϖϯالٖمل الٖمϯمϳ
 227إمكانϳات الدغم األخرى للممارسϳن لػمل در
لدػم مشرϯع تأسيس ػمل حر يٖϯل ػليو أ ϯلدػم ػمل حر يتم ممارستو
بالٖϕل كٖمل رئيس ϳيمكنكم الحصϯل ػل ϱسلϕة بدϯن ϯϔائد ϯأ ϯػل ϱإػانة
مالية لϑرض شرا؏ السلغ ϯاألشيا؏ الٖينية البلزمةϯ ،ذلك إذا كان االحتياج
للمساػدة يمكن التقليل منو أ ϯإنٗاؤه من ربلل ذلك
تϯخد إمكانية دػم أرر ϰللممارسين لٖمل حر كٖمل رئيس ϳتتمثل  ϳϔتقديم
المشϯرة أ ϳϔ ϯإػطا؏ مٖارغ ϯمٗارات من ربلل أطراغ أرر ϰمناسبة،
ϯذلك ػندما يكϯن مثل ىذا الدػم الزما لمتابٖة تϯسيغ مؤسستكم الحرة أϯ
إلػادة تϯخيٗٗا  ϳϔمسار خديدϯ ،ػندما يكϯن االحتياج للمساػدة يمكن الترلص
أ ϯالتقليل منو من ربلل ذلك
͌ ͈-الدغم ألصداب الػمل
تϯخد إمكانيات دػم مرتلϕة لصاحب الٖمل ،ػندما يكϯن صاحب الٖمل ىذا
يرϐب  ϳϔاستردامكم  ϳϔػبلقة ػمل راضٖة لϯاخب التأمين االختماػϳ
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 137إغانة اإلدراج ألصداب الػمل
يمكن لصاحبات الٖمل أ ϯألصحاب الٖمل أن يحصلϯا ػل ϱإػانة مالية
لبلندراجϯ ،ذلك ػندما يقϯمϯن باستردام شرص تكϯن الϯساطة  ϳϔإدراخو
 ϳϔػمل متسمة بالصٖϯبة بسبب ظرϯغ كامنة  ϳϔشرصو
اإلػانة المالية يمكن أن يتم منحٗا بمقدار يصل إل ϳϔ 50 ϱالمائة من أخر
الٖمل القابل للمراػاة ϯلمدة تصل إل ϱاثنا ػشر شٗرا المقدار الدقيϯ ϗالمدة
الدقيقة للدػم يتم احتسابٗما ϔϯقا للظرϯغ المحددة للحالة الϕردية
ػند استردام أشراص من ذ ϲϯاالحتياخات الراصة [مٖاقين] أ ϯأشراص من
ذ ϲϯاالحتياخات الراصة الخسيمة [ذ ϲϯإػاقات خسيمة] يمكن أن يتم من قبل
[ Jobcenterمركز أمϯر الٖمل] من إػانات مالية لبلندراج بمقدار أزيد
ϯخارية لمدة أطϯل
طلب الحصϯل ػل ϱالمٖϯنة المالية لبلندراج يلزم أن يتم تقديمو من قبل
أصحاب الٖمل بٖد الϕحص من قبل [ Jobcenterمركز أمϯر الٖمل]
يحصل أصحاب الٖمل ػل ϱإشٖار ϯسϯغ يتم إػبلمكم أنتم أيضا من قبل
[ Jobcenterمركز أمϯر الٖمل] ػند المϯاϔقة ػل ϱمن أدا؏ات تشخيغ
 237تشجϳع غبلϗات الػمل
يمكن لصاحبات الٖمل أ ϯألصحاب الٖمل أن يحصلϯا ػل ϱإػانة مالية
لتكاليغ األخر لدػم ػبلقات الٖملϯ ،ذلك ػندما يقϯمϯن باستردام شرص:
• ػاطل ػن الٖمل لمدة طϯيلة
• ϯتϯخد لديو مٖϯقات ϯساطة خسيمة كامنة  ϳϔشرص صاحبةصاحب
االستحقا ϳϔ ϖاألدا؏ات
• ϯػندما يكϯن من المتϯقغ أن البد؏  ϳϔممارسة ػمل  ϳϔس ϖϯالٖمل
الٖمϯم ϳلن يكϯن ممكنا بدϯن ىذا الدػم
ػل ϱربلغ ما ػليو الحال ϔيما يتٖل ϗباإلػانة المالية لبلندراجϔ ،إن
المستردمة المستقبليةالمستردم المستقبلϳ
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يلزم ػليو أن يقϯم بصϯرة مسبقة باالشتراك  ϳϔمرحلة تنشيط ϯظي ϳϕتبلϏ
مدتٗا ستة شٗϯرϯ ،التϔ ϳيٗا يتم القيام بدػم تϯسط ϳمكثغ بكل أدا؏ات اإلدراج
األرر ϰالضرϯرية لذلك
مدة الدػم لئلػانة المالية لشرص مستح ϗلؤلدا؏ات يبل Ϗقدرىا سنتين بحد
أقصϱ

التϘدم بطلب للدصول غلي غمل  Ͻباألسلوب الصدϳخ!
͍ ͆-تلمϳدات مقϳدة دول التϘدم بطلب للدصول غلي غمل
لك ϳيكϯن البحث ػن ػمل ناخحا يلزم أن تكϯن ػملية التقدم بطلب للحصϯل
ػل ϱالٖمل ناخحة!
التقدم بطلب للحصϯل ػل ϱػمل مٖناه :أن يقϯم المٖن ϳبالدػاية لنϕسو يخب
ػليكم أن تكϯنϯا ػل ϱػلم بما لديكم من إمكانيات ϯقدرات ϯبما تريدϯنو ϔقط
ػل ϱىذا الϯخو يكϯن  ϳϔإمكانكم إقناع اآلررين بأنكم أنتم الشرص الصحي
تماما لمكان الٖمل المٖنϔ ϳيما يتٖل ϗبذلك ϔإن الٖامل الحاسم يكϯن متمثبل
 ϳϔالشكل  ϳϔϯالمضمϯن
͍ ͇-كتاب الطلب األساس Ͻ ϲغϳنة غملكم األولي
كتاب الطلب األساس ϳالمقدم منكم يتم تقييمو أϯال االنطباع األϯل ى ϯالٖامل
الحاسم الذ ϲػل ϱأساسو يتم التقرير بشأن دػϯتكم إلخرا؏ محادثة للتٖريغ
بأنϕسكم
يكϯن ػليكم إقناع مستقبل طلبكم بكϯنكم ػل ϱقدر ػال ϳمن التحϕز للٖمل ϳϔ
ىذه الشركة  ϳϔالمركز الϯظي ϳϕالمٖلن ػنو ϯبكϯنكم المرأة الصحيحة أϯ
الرخل الصحي لشϑل مكان الٖمل ىذا
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ػليكم أن تثيرϯا ϔضϯل المسؤϯلين ػن شؤϯن الٖمال ،بحيث يصبحϯا راϐبين
 ϳϔالتٖرغ ػليكم شرصيا يرخ ϱمنكم تكريس أػل ϱقدر ممكن من االىتمام
ϯالدقة ϔيما يتٖل ϗباإلػداد المϯضϯػϯ ϳالشكل ϳلكتاب الطلب األساسϯ ϳكذلك
ϔيما يتٖل ϗببقية مستندات طلب الحصϯل ػل ϱالٖمل
يمكنكم ػل ϱسبيل المثال أن تطرقϯا  ϳϔكتاب الطلب األساس ϳإل ϱالمؤسسة
الت ϳترϐبϯن  ϳϔالتقدم لديٗا بطلب للحصϯل ػل ϱػمل بٗذا يمكنكم أن
تظٗرϯا أنكم قد قمتم باالستٖبلم ػن صاحب ػملكم المحتمل
السϳرة الذاتϳة  Ͻدϳاتكم الوظϳقϳة/دϳاتكم المدرسϳة
سϳرتكم بنظرة واددة
سϯيا مغ كتاب الطلب األساسϔ ϳإن ىذا المستند يمثل أىم خز؏ من أخزا؏
الطلب المقدم منكم للحصϯل ػل ϱالٖمل
ػندما تكϯنϯا قد تمكنتم بالٖϕل من إثارة اىتمام المسؤϯلين ػن شؤϯن الٖمال
ϯبٗذا تكϯنϯا قد تخاϯزتم الٖقبة األϯلϔ ،ϱإنو يتم  ϳϔالرطϯة الثانية ϔحص
سيرتكم الذاتية ىنا يكϯن ػليكم أن تظٗرϯا بϯض Ρϯتام أن مؤىبلتكم ϯربراتكم
مبل؏مة لمكان الٖمل المٖلن ػنو
السϳرة الذاتϳة ϳجب Ϗن تتضمن تصرϳدات بش΄ن النϘاط التالϳة:
• البيانات الشرصية،
• التٖليم المٗنϯ ϳمتابٖة التٖليم المٗن،ϳ
• السيرة الϯظيϕية،
• ػند اللزϯم متابٖة ترقية التٖليم الϯظي،ϳϕ
• المٖارغ الراصة
͍ ͈-دافظة مستندات طلب الدصول غلي غمل
يخب ϯضغ كاϔة مستندات التقدم بطلب للحصϯل ػل ϱػمل  ϳϔحاϔظة حسنة
المظٗر مٖدة رصيصا لمستندات طلب الحصϯل ػل ϱػمل
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تلميحات مϕيدة حϯل التقدم بطلب للحصϯل ػل ϱػمل

• األϯرا ϖالϕردية يخب أن يكϯن من الممكن إرراخٗا لϑرض
تصϯيرىا ضϯئيا *يخب ػدم تدبيس األϯرا ϖمغ بٖضٗا)
• الشٗادات يتم إلحاقٗا كمر ϳϔ* ϗϔصϯرة ضϯئية)
• يخب ػدم استردام حاϔظات شϕاϔة ϔردية لكل ϯرقة
• الحاϔظات ذات الماسك القبلب أ ϯالحϕاظات الببلستيكية ذات الϯاخٗة
الشϕاϔة تكϯن مناسبة بصϯرة خيدة *ػند االقتضا؏ يخب مراػاة
التنبيو المٖط ϳϔ ϱاإلػبلن ػن مكان الٖمل)
• ارتيار لϯن الحاϔظة يكϯن متϯقϕا ػلϔ ϱرع االقتصاد المٖن ϳϔ ϳكل
حالة *لنطا ϖالمصارغ يϕضل ارتيار لϯن متحϕظ ،لنطا ϖالدػاية
ϯاإلػبلن يϕضل ارتيار حاϔظة ملϯنة نسبيا)

 ϳϔحالة ما إذا كان لديكم شك أ ϯػدم تيقن ϔيما يتٖل ϗبمستندات التقدم بطلب
للحصϯل ػل ϱػملϔ ،إن أرصائ ϳاالندماج المٖن ϳبكم سϯغ يسره تقديم الدػم
لكم أيضا ػند إػداد مستنداتكم ϔإن أرصائ ϳاالندماج المٖن ϳبكم يمكن أن
يساػدكم أ ϯأن يٖرض ػليكم الحصϯل ػل ϱتدريب احترا ϳϔبشأن التقدم
بطلب للحصϯل ػل ϱػمل

دماϳة البϳانات الشخصϳة
قانϯن الشؤϯن االختماػية يحميكم بصϯرة راصة من أن يتم استردام بياناتكم
الشرصية بصϯرة ϐير خائزة ىذه البيانات ال يسم بأن يتم خمٖٗا أ ϯمٖالختٗا
أ ϯاستردامٗا إال إذا كانت تϯخد قاػدة قانϯنية تسم بذلك أ ϯإذا قمتم أنتم
بالمϯاϔقة ػل ϱذلك صراحة ػندما تكϯنϯا قد تقدمت بطلب للحصϯل ػل ϱأدا؏ات
ϔإن بياناتكم الشرصية البلزمة ىϔ ϳقط الت ϳيتم تسخيلٗا ϯحϕظٗا  ϳϔملϕات
إلكترϯنية  ملϕات بٖد انتٗا؏ مخريات ػملية من األدا؏ات ϔإن ىذه البيانات يتم
حسب القϯاػد القانϯنية محϯىا مغ مراػاة اآلخال القانϯنية المحددة لذلك ϔيما
يتٖل ϗبالبيانات المحϯϕظة  ϳϔملϕات إلكترϯنية يتم إدارتٗا يدϯيا أ ϯبأسلϯب
مؤتمت أ ϯمضمنة  ϳϔملϕات ،يكϯن
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 ϳϔإمكانكم المطالبة بمϯاϔاتكم بمٖلϯمات حϯلٗا أ ϯالقيام بتصحي البيانات أ– ϯ
 ϳϔالحاالت المنصϯص ػليٗا  ϳϔالقانϯن – بٖمل ما يلزم لك ϳيتم منغ
الϯصϯل إليٗا أ ϯمحϯىا
 ϳϔإمكان [ Jobcenterمركز أمϯر الٖمل] أن يقϯم أيضا باستردام بياناتكم
الشرصية بالقدر البلزم لϑرض الϔϯا؏ بϯاخبات أرر ϰحسب قانϯن الشؤϯن
االختماػية بياناتكم الشرصية ال يتم تسليمٗا إل ϱخٗات أرر* ϰػل ϱسبيل
المثال مؤسسات التأمين الصح ،ϳالخٗات المسؤϯلة ػن تأمين مٖاش التقاػد أϯ
مصال حكϯمية أرر )ϰإال بالقدر الذ ϲيكϯن ϔيو ذلك خائزا بمقتض ϱقانϯن
الشؤϯن االختماػية
ϔيما يتٖل ϗبخمغ ϯمٖالخة ϯاستردام بياناتكم االختماػية ϔإنو يكϯن  ϳϔإمكان
[ Jobcenterمركز أمϯر الٖمل] أن يقϯم أيضا باالستٖانة بخٗات ϐير
ػمϯمية *خٗات مسؤϯلة ػن تنϕيذ إخرا؏ات) ػند القيام بذلك يتم كϕالة أن
تقϯم األطراغ الثالثة الت ϳتم تكليٗϕا بالحϕاظ ػل ϱالسرية ϯالكتمان ϯأن يكϯن
 ϳϔإمكانٗا الϯصϯل ϔقط إل ϱالبيانات االختماػية البلزمة  ϳϔالحالة الϕردية
ملخص

المستردمات ϯالمستردمϯن [ Jobcenter ϳϔمركز أمϯر الٖمل] ال
يقϯمϯن بتسخيل بيانات راصة بكم إال تلك الت ϳتكϯن ىناك حاخة إليٗا
للتقرير  ϳϔطلبكم ϯأ ϯالت ϳتكϯن الزمة إلدراخكم  ϳϔػمل

صدائف مػلومات Ϗخرى
تحصلϯن ػل ϱصحائغ مٖلϯمات أرر[ Jobcenter ϳϔ ϰمركز أمϯر الٖمل]
تخدϯن ػرϯض تقديم المشϯرة ϔيما يتٖل ϗبارتيار المٗنة  » ϳϔصحيϕة المٖلϯمات 11
رابط
تخدϯن صحائغ مٖلϯمات أرر ϳϔ ϰصϕحة اإلنترنت الراصة بالϯكالة االتحادية للٖمل
تحت شريط التنقل :
» [ Startseite > Veröffentlichungen > Merkblätterالصϕحة الرئيسية >
المنشϯرات > صحائغ المٖلϯمات] تحت » [ Übersetzungenالترخمات] بمكنكم
أن تخدϯا صحائغ مٖلϯمات منتقاة مترخمة إل ϱلϑات مرتلϕة

۳٥

ضاح مػني المصطلداتϳإ

Abrufersuchen

Absetzbetrag

Aktivierungs- und
Vermittlungs
gutschein

Aktivierungs
maßnahmen
Anbahnung einer
Beschäftigung
Anlagekonto

Antragsausgabe

Arbeitsgelegenheit

Arbeitslose
(arbeitslos)

Arbeitslosengeld II

Arbeitsplatz

Arbeitsplatz
gestaltung

Arzthaftungsfall

Asylbewerber
leistungsgesetz

Aufenthalts-status

Aufenthaltstitel aus
humanitären
Gründen

Aufschlag

Abfrage beim
Bundeszentralamt für
Steuern, ob
Antragsteller/Leistungs
empfänger über Konten
verfügt.
Geldbetrag, der vom
Einkommen abgezogen
und daher nicht auf SGB
II-Leistungen angerechnet
wird.
Vom Jobcenter
ausgestellter Gutschein,
der bei einem
Unternehmen zur
Teilnahme an einer
Weiterbildung oder zur
Vermittlung in Arbeit
eingelöst werden kann.
Weiterbildung zur
Vorbereitung auf den
Arbeitsmarkt
Bemühungen zur
Aufnahme von Arbeit
Auf einem Anlagekonto
bei einer Bank können
Geld oder Wertpapiere
verwahrt werden.
Aushändigung des
Antrags auf
Arbeitslosengeld II bei
Vorsprache in einem
Jobcenter
staatlich geförderte
Beschäftigung, die im
öffentlichen Interesse
liegt.
(Arbeitslos sind)
Personen, die
vorübergehend nicht oder
nur weniger als 15
Stunden die Woche
arbeiten, eine Arbeit
suchen und sich bei der
Behörde gemeldet haben.
Aus Steuern finanzierte
Sozialleistung für
hilfebedürftige und
arbeitsfähige Personen
Ein zum Arbeiten
bestimmter Platz z. B. in
einer Behörde, einem
Geschäft oder
Unternehmen
Organisation eines
Arbeitsplatzes
Haftung (=Übernahme
des Schadens) eines
Arztes wegen eines
Behandlungs- oder
Operationsfehlers
Gesetz, welches die
Leistungen für Flüchtlinge
regelt.
Rechtliche Grundlage für
den Aufenthalt einer
Person in der
Bundesrepublik
Deutschland
Erlaubnis zum Aufenthalt
in der Bundesrepublik
Deutschland aus
bestimmten Gründen (z.
B. für anerkannte
Asylbewerber und
Flüchtlinge, bei
Abschiebeverbot wegen
drohender Folter)
Zusatzleistung zum
Regelbedarf

 المصلحةϰمات لدϯاة بمٖلϔاϯطلب م
المركزية االتحادية للضرائب ػما إذا كان
ر لديوϔϯ األدا؏ات يتϳمقدم الطلبمتلق
حسابات

التماس
؏استدػا

لٗذاϯ د يتم رصمو من الدرلϯ من النقϏمبل
 األدا؏ات حسبϱالسبب ال يتم احتسابو ػل
ن االختماػيةϯن الشؤϯ من قانϳالخز؏ الثان
(SGB II)

 الرصمϏمبل

غ] صادر ػنϔن دϯبϯغ [كϔقسيمة د
ر الٖمل] يمكنϯ [مركز أمJobcenter
 المؤسساتϰ إحدϰو لدϔأن يتم صر
 متابٖة ترقية تٖليمϳϔ رض االشتراكϑل
رϯ الٖثϳϔ ساطةϯرض الϑ لϯ أϳϕظيϯ
 ػملϱػل

غϔقسيمة د
]غϔن دϯبϯ[ك
للتنشيط
ساطةϯالϯ

رضϑ لϳϕظيϯمتابٖة ترقية التٖليم ال
 الٖملϖϯاإلػداد لس

إخرا؏ات
التنشيط

 ممارسة ػملϳϔ ؏د للبدϯٗخ

التمٗيد لٖمل

 أحد المصارغϰال لدϯ حساب إيداع أمϳϔ
 ماليةϖراϯ أϯد أϯ نقϱاظ ػلϕيمكن الح

حساب إيداع
الϯأم

نةϯٖ مϱل ػلϯذج طلب الحصϯتسليم نم
 ػند تقدموϳ للمٖن2 البطالة ػن الٖمل
رϯ [مركز أمJobcenter ϳϔ للمراطبة
]الٖمل

تسلم الطلب

 إطارϳϔϯ لةϯم من قبل الدϯػمل مدػ
 الٖامالصال

رصة ػملϔ

ن ػن الٖمل ىم) أشراص الϯ*الٖاطل
ϯرة مؤقتة بممارسة ػمل أϯن بصϯمϯيق
قطϔ رة مؤقتة بممارسة ػملϯن بصϯمϯيق
نϯيبحثϯ ،ػياϯ ساػة أسب15 لمدة تقل ػن
ϰسٗم لدϕا بتسخيل أنϯقامϯ ػن ػمل
ميةϯالمصلحة الحك

ن ػنϯالٖاطل
الٖمل
*الٖاطل ػن
)الٖمل

يلو من إيراداتϯ يتم تمϳأدا؏ اختماػ
ϱالضرائب لؤلشراص المحتاخين إل
 الٖملϱالقادرين ػلϯ مساػدة

نة البطالةϯٖم
2 ػن الٖمل

 سبيل المثالϱ ػل،مكان مرصص للٖمل
 مؤسسةϯ متخر أϯمية أϯمصلحة حك

مكان الٖمل

تنظيم أحد أماكن الٖمل

تشكيل مكان
الٖمل

؏ الضرر) أحد األطباϳلϯلية *? تϯمسئ
 ػمليةϳϔ ϯ مٖالخة أϳϔ بسبب رطأ
خراحية

ليةϯحالة مسؤ
الطبيب

 ينظم األدا؏ات الراصةϲن الذϯالقان
طانٗمϯبالٗاربين من أ

ن أدا؏اتϯقان
؏ϯ اللخϳطالب

ϳϔ  إلقامة شرصϳنϯاألساس القان
رية ألمانيا االتحاديةϯٗخم

ضغϯال
ϳنϯالقان
لئلقامة

رية ألمانياϯٗ خمϳϔ  باإلقامةتصري
ϱ أسباب مٖينة *ػلϱاالتحادية بنا؏ ػل
؏ المٖترغ بٗمϯ اللخϳسبيل المثال لطالب
د حظرϯخϯ طانٗم ػندϯللٗاربين من أϯ
د رطرϯخϯ إبٖاد ػن الببلد بسبب
)التٖرض لتٖذيب

 إقامةتصري
صادر
ألسباب
إنسانية

ϲ مضاغ لبلحتياج االػتيادϳϔأدا؏ إضا

Ϗالمبال
يةϔاإلضا

۳٦

Aufsichtspflicht

Ausbildungs
förderung

Ausbildungsplatz

Außenermittlung

Ausweisdokument

Auszubildende

Bedarfe

Bedarfe für Teilhabe

Bedarfsgemeinschaft

Belehrung

Berechnungs
übersicht
berufliche Integration
berufliche
Kompetenzen
Berufsgenossen
schaft
Berufswähler
Beschäftigung
ausbauen

Beschäftigungs
orientiertes
Fallmanagement

Besondere
Lebensumstände

Besondere
Zuwendungen

Betreuungsunterhalt

Bewilligung

۳۷

Pflicht zur Aufsicht über
andere Personen
aufgrund Gesetz oder
Vertrag. So haben Eltern
die Aufsichtspflicht über
ihre Kinder und müssen
darauf achten, dass den
Kindern nichts zustößt,
aber auch darauf, dass
die Kinder keinen
Schaden verursachen.
Finanzielle Unterstützung
des Staates für bestimmte
Ausbildungen (z. B.
Studium)
Stelle, auf der jemand für
einen bestimmten Beruf
ausgebildet wird.
Hausbesuche von
Mitarbeitern des
Jobcenters zur Ermittlung
von Leistungen
Bezeichnung für eine
amtliche Urkunde zur
Identität einer Person
Person, die eine
Ausbildung absolviert
(siehe Ausbildungsplatz).
Leistung/Geldbetrag, die
in einer bestimmten
Lebenssituation benötigt
wird.
Leistung für minderjährige
Personen zur Teilnahme
am sozialen und
kulturellen Leben (z. B.
Beiträge für Sportvereine
oder Musikunterricht)
Gesetzlich bestimmte
Gemeinschaft von
Personen, deren
Leistungen gemeinsam
berechnet werden. In der
Regel eine Familie oder
Partner die zusammen
leben, wirtschaften und
füreinander einstehen.
Mündlicher oder
schriftlicher Hinweis auf
Rechte und Pflichten und
deren Folgen
Bezeichnung für den
Berechnungsbogen eines
Bewilligungsbescheides
Unterstützung bei der
Aufnahme einer Arbeit
Für einen bestimmten
Beruf erforderliche
Fähigkeiten
Eine staatliche
Versicherung gegen
Unfälle im Beruf
Person, die (noch) einen
Beruf für sich wählen
muss.
Erhöhung der Arbeitszeit
und/oder des
Stundenlohns
Abteilung des Jobcenters
für Personen mit
besonderen Problemen
Lebensumstände, die von
den normalen Umständen
abweichen
Aus besonderen Gründen
gezahltes Geld (z. B. Hilfe
nach Katastrophenfällen,
Belohnung für einen
Lebensretter)
Unterhaltsleistung
gegenüber der Person,
die ein Kind nach der
Geburt betreut und erzieht
Bewilligung von SGB IILeistungen (mit einem
Bewilligungsbescheid)

 أشراصϱالرقابة ػلϯ اخب اإلشراغϯ
إنϔ  ػقد ىكذاϯن أϯ قانϱآررين بنا؏ ػل
اخب اإلشراغϯنا ملتزمين بϯالدان يكϯال
ن من البلزمϯيكϯ الدىمϯ أϱالرقابة ػلϯ
الدϯ ػدم إصابة األϱػليٗم الحرص ػل
ن ػليٗمϯلكن أيضا يكϯ ،؏ϯ سϲبأ
 ضررϳϔ الدϯ أال يتسبب األϱالحرص ػل

اخبϯ
اإلشراغ
الرقابةϯ

اع مٖينة منϯلة ألنϯ من قبل الدϳدػم مال
 سبيل المثالϱ *ػلϳϕظيϯالتأىيل ال
)دراسة

تشخيغ التأىيل
ϳϕظيϯال

تأىيل شرصϯ تدريبϯ يو تٖليمϔ مكان يتم
لممارسة مٗنة مٖينة

مكان التٖليم
ϳالمٗن

ϳزيارات منزلية من قبل مستردم
رضϑر الٖمل] لϯ [مركز أمJobcenter
 ػن األدا؏اتϲالتحر

التحريات
الرارخية

رض منٗا إثباتϑثيقة رسمية الϯصغ لϯ
ية شرصا ماϯى

مستند إثبات
يةϯٗال

 *انظرϳم بمباشرة تٖليم مٗنϯشرص يق
)ϳمكان التٖليم المٗن

ϳϔ المندرج
ϳتٖليم مٗن

ن ىناك حاخة إليوϯد تكϯ من النقϏأدا؏مبل
 مٖينϳقغ حياتϯ مϳϔ

االحتياخات

رض المشاركةϑأدا؏ ألشراص قاصرين ل
 سبيلϱية *ػلϔالثقاϯ  الحياة االختماػيةϳϔ
 لدرسϯ رياضية أϲادϯالمثال أقساط لن
)ϱسيقϯم

احتياخات
للمشاركة

نا من أشراص يتمϯػة محددة قانϯمخم
ϳϔ رة مشتركةϯاحتساب أدا؏ات لٗم بص
نϯيديرϯ نϯ شركا؏ يٖيشϯالمٖتاد أسرة أ
نϯيتحملϯ ياϯرىم االقتصادية سϯأم
رةϯالة ػن بٖضٗم بصϕالكϯ ليةϯالمسؤ
متبادلة

ػةϯمخم
الٖيشة
المشتركة
ليةϔالتكا

ϖϯ الحقϱ إلϳ كتابϯ أϳٗϕتنبيو ش
اقبٗاϯػϯ اخباتϯالϯ

اإلػبلم
ϳنϯالقان

رقة االحتساب الراصة بإشٖارϯصغ لϯ
 أدا؏ات منϱقة ػلϔاϯم

الٖرض الٖام
لبلحتساب

 ممارسة ػملϳϔ ؏دػم ػند البد

االندماج
ϳϕظيϯال

رىا لممارسة مٗنةϔϯالقدرات البلزم ت
مٖينة

ا؏اتϕالك
يةϕظيϯال

ϖ سياϳϔ ادثϯ ضد الحϳمϯتأمين حك
ممارسة المٗنة

نياتϯالتٖا
المٗنية

ن *ما زال) من البلزم ػليوϯشرص يك
سوϕارتيار مٗنة لن

القائم بارتيار
المٗنة

 أخر الساػةϯأϯ قت الٖملϯ زيادة

سيغ الٖملϯت

رϯ [مركز أمJobcenter ϳϔ قسم
 المشاكل الراصةϲϯالٖمل] لؤلشراص ذ

غ الٖاديةϯغ حياتية تحيد ػن الظرϯظر

قسم إدارة
الحاالت ذات
خٗاتϯالت
ϱالمنصبة ػل
ϳϔ اإلدماج
ػمل
غϯالظر
الحياتية
الراصة

ϱ أسباب راصة *ػلϱػة بنا؏ ػلϯϔد مدϯنق
،ارثϯسبيل المثال مساػدة بٖد حاالت ك
)أة لشرص قام بإنقاذ حياة آررϔمكا

المن
اإلػاناتϯ
المالية
الراصة

م برػايةϯاخٗة شرص يقϯ مϳϔ قةϕأدا؏ ن
الدةϯل بٖد الϕتربية طϯ

قة الرػايةϕن

؏ أدا؏ات حسب الخز منϱقة ػلϔاϯم
ن االختماػيةϯن الشؤϯ من قانϳالثان
 منϱقة ػلϔاϯ( *بإشٖار مSGB II)
)أدا؏ات

ϱقة ػلϔاϯالم
المن

Bildungsmaßnahme

Bildungspaket

Bildungsträger
Bindungsfrist
(Versicherung)
Bundesagentur für
Arbeit

Bundesversorgungs
gesetz

Dingliche Rechte an
Grundstücken
Doppelte
Haushaltsführung

Eheähnliche
Gemeinschaft

Ehrenabgaben

Eignungsfeststellung

Eine Partnerschaft
eintragen lassen

Eingangszone

Eingliederung in
Arbeit

Eingliederungs
leistung

Eingliederungs
zuschuss

Einkommens
anrechnung

Einnahmen in Geld
oder Geldeswert

Einstiegsgeld

Elterngeld

 اإلػداد لممارسة مٗنةϱدرس يٗدغ إل

؏اإلخرا
ϳالتٖليم

ϳالكبار حديثϯ ناشئينϯ الϕأدا؏ات ألط
ϲادϯأنشطة النϯ ةϔالثقاϯ السن للمدرسة

حزمة التٖليم

يذ إخرا؏ات متابٖة ترقيةϕم بتنϯمؤسسة تق
ϳϕظيϯ تٖليم

الخٗات
لة ػنϯالمسؤ
التٖليم

 من الممكن بٖد انقضائو يصبϲاألخل الذ
إنٗا؏ تأمين

أخل االرتباط

مية ألمانية كبيرة مرتصةϯمصلحة حك
بأدا؏اتϯ  ػملϳϔ  اإلدراجϳϔ ساطةϯبال
للٖاطلين ػن الٖمل

كالةϯال
االتحادية
للٖمل

Gesetz zur Versorgung
der Opfer des Zweiten
Weltkriegs

رض لضمان مٖاشات ضحاياϑن لϯقان
الحرب الٖالمية الثانية

نϯالقان
ϲاالتحاد
الراص
بمٖاشات
ضحايا
الحرب

Es handelt sich um die
Zuordnung von Rechten
bei Grundstücken (z. B.
Eigentum)
Führen von zwei
Wohnungen aus
beruflichen Gründen

يماϔ ϖϯل تٖيين حقϯر األمر حϯىنا يد
 سبيل المثالϱ بقطغ أرض *ػلϗيتٖل
)ملكية

ϖϯالحق
ϱالٖينية ػل
قطغ األرض

 أسبابϱإدارة مسكنين بنا؏ ػلϯ تدبير
متٖلقة بالٖمل

جϯتدبير مزد
ϱللسكن

مٖيشة مشتركة بين شريكين *أيضا من
اجϯن زϯس الخنس) بدϕن

ػبلقة
المٖيشة
المشتركة
المشابٗة
اجϯلٖبلقة الز

 أسبابϱلة بنا؏ ػلϯد من قبل الدϯغ نقϔد
 إنقاذ حياة،اجϯبيل زϯراصة مثل ي

ىبات التكريم
اردϯمن م
ميةϯػم

حص ما إذا كان شرصا ما صالحاϔ
ϯ أϳϕظيϯ إلخرا؏ متابٖة ترقية تأىيل
لممارسة مٗنة

ϰتحديد مد
الصبلحية

ϗس الخنس *يطلϕاج بين شركا؏ من نϯز
)اج المثليينϯػليو أيضا ز

تسخيل ػبلقة
شراكة

رϯ [مركز أمJobcenter ϳϔ قسم
 مسائل بسيطةΡيو إيضاϔ الٖمل] يمكن
تسليم مستنداتϯ

منطقة المدرل

ϖϯ سϱل إلϯ ممارسة ػملالدرϳϔ ؏البد
الٖمل

ϳϔ اإلدراج
ػمل

رϯ [مركز أمJobcenter أدا؏ من قبل
لممارسين لٖمل حرϯ الٖمل] للمستردمين
ϳϔ ؏رض اإلدراجالبدϑألصحاب الٖمل لϯ
ممارسة ػمل

أدا؏ات
االندراج

ϳϔ  من قبل قسمإػانة مالية لؤلخر تمن
]ر الٖملϯ [مركز أمJobcenter
لصاحب ػمل لقا؏ استردام مستردمين
مٖينين

إػانة اإلدراج

؏ أدا؏ات حسب الخزϱاحتساب الدرل ػل
ن االختماػيةϯن الشؤϯ من قانϳالثان
إن الدرلϔ ناϯ( بقدر محدد قانSGB II)
؏يقلل من مقدار األدا؏ات حسب الخز
ن االختماػيةϯن الشؤϯ من قانϳالثان
(SGB II)

احتساب
الدرل

 شكلϱاخب مراػاتو ػلϯن من الϯدرل يك
،د سائلةϯ سبيل المثال نقϱد *ػلϯنق
 سبيلϱ شكل آرر *ػلϳϔ ϯشيكات) أ
)]غϔنات دϯبϯغ [كϔالمثال قسائم د

ϱإيرادات ػل
ϯد أϯىيئة نق
قيم نقدية

 [مركزJobcenter  من قبلϲأدا؏ نقد
نϯمϯر الٖمل] ألشراص مٖينين يقϯأم
 ممارسة ػملϯ ممارسة ػمل أϳϔ ؏بالبد
حر

؏نة البدϯٖم

Unterricht, der auf einen
Beruf vorbereiten soll.
Leistungen an Kinder,
Jugendliche und junge
Erwachsene für Schule,
Kultur und Vereinsleben
Unternehmen, welches
eine W eiterbildung
durchführt.
Frist, nach deren Ablauf
eine Versicherung erst
gekündigt werden kann
Große deutsche Behörde,
für die Vermittlung in
Arbeit und Leistungen an
Arbeitslose zuständig

Zusammenleben von
Partnern (auch
gleichgeschlechtlichen)
ohne Heirat
Geldzahlung des Staates
aus besonderen Gründen
wie Ehejubiliäum,
Lebensrettung.
Überprüfung, ob eine
Person für eine
Weiterbildung oder einen
Beruf geeignet ist
Eine Heirat zwischen
gleichgeschlechtlichen
Partner (auch
Homosexuellen-Ehe
genannt)
Abteilung der Jobcenter,
in denen einfache Fragen
geklärt und Unterlagen
abgegeben werden
können.
Aufnahme/Eintritt in den
Arbeitsmarkt
Leistungen der Jobcenter
an Arbeitnehmer,
Selbständige oder
Arbeitgeber zur
Eingliederung/Aufnahme
von Arbeit
Lohnzuschuss des
Jobcenters an Arbeitgeber
für die Beschäftigung
bestimmter Arbeitnehmer
Anrechnung von
Einkommen auf die
Leistungen nach dem
SGB II. Im gesetzlich
bestimmten Umfang
mindert Einkommen die
Leistungen nach dem
SGB II.
Zu berücksichtigendes
Einkommen entweder in
Form von Geld (z. B.
Bargeld, Schecks) oder in
anderer Form (z. B.
Gutscheine)
Geldleistung des
Jobcenters f ür bestimmte
Personen, die eine Arbeit
oder selbständige
Tätigkeit aufnehmen.
Geldleistung für Eltern, die
wegen Kindererziehung
Erwerbstätigkeit nicht oder
nicht voll ausüben oder
unterbrechen.

ϳϔ نϯ ال يكϲالدين الذϯ للϲأدا؏ نقد
ϯرة كاملة أϯإمكانٗم ممارسة ػمل بص
رةϯقغ ػن ممارسة ػمل بصϯن بالتϯمϯيق
لϕمؤقتة بسبب تربية ط

نةϯٖم
الدينϯال

۳۸

Entgeltersatzleistung
Entlassungs
entschädigung

Erbbauzins

Erreichbarkeit

Erreichbarkeits
anordnung
Erwerbslose/r
Erzieherischer
Einsatz
Existenzgründer

Existenzminimum

Fallmanagement

Förderleistungen

Freie Förderung

Zahlung eines
Arbeitgebers bei
Beendigung eines
Arbeitsverhältnisse
Regelmäßige Zahlung an
einen
Grundstückseigentümer
für Bau oder Unterhalt
eines Bauwerks
(Gebäudes)
Die Pflicht, bei einer
Behörde nach
Aufforderung
vorzusprechen und
erreichbar zu sein.
Vorschrift, die regelt, wie
und wo ein Arbeitsloser
für das Jobcenter
erreichbar sein muss.
Person, die keiner Arbeit
nachgeht.
Zeit und Aufwand f ür die
Erziehung (eines
Pflegekindes)
Person, die ein Geschäft
oder Unternehmen
gründet.
Der Betrag, den jemand
zum Leben unbedingt
benötigt.
Abteilung des Jobcenters
für Personen mit
besonderen Problemen
Leistungen des
Jobcenters beispielsweise
für die Aufnahme einer
Arbeit oder eine
Weiterbildung (siehe
Eingliederungsleistungen)
Individuelle Leistungen
zur Förderung einer
Arbeitsaufnahme

Fürsorgeleistung

Sozialhilfeleistung

Geldwerte
Leistungen

Umschreibung für
Geldleistungen

Geringfügige
Beschäftigung

Gesundheitsfonds

Gesundheitspass

Gleichgeschlecht
liche Partnerschaft

Grob fahrlässig
falsche oder
unvollständige
Angaben machen

Grundfreibetrag

Grundsicherung für
Arbeitsuchende

۳۹

Leistungen des Staates
anstelle von Arbeitslohn

Auch Minijob genannt;
Beschäftigung, bei der der
Lohn eine bestimmte
Grenze nicht erreicht oder
die nur kurz andauert.
Organisationsform des
Krankenversicherungssyst
ems, bei welcher die
Beitragszahlungen von
einer zentralen Stelle an
die Krankenkassen verteilt
werden.
Amtliche Bescheinigung,
dass keine
(ansteckenden)
Krankheiten vorliegen
Partnerschaft zwischen
zwei Männern oder zwei
Frauen
Grobe Fahrlässigkeit liegt
vor, wenn leichtfertig ohne naheliegende
Überlegungen - entweder
falsche oder gar keine
Angaben gemacht
werden.
Betrag von 100 EUR, der
nicht vom
Erwerbseinkommen auf
das Arbeitslosengeld II
angerechnet wird.
Leistungen nach dem
SGB II zur Sicherung des
Lebensunterhalts

لة بدال ػن أخر ػملϯأدا؏ات من قبل الد

األدا؏ات
البديلة ألخر

؏ع من صاحب ػمل ػند إنٗاϯϔ مدϏمبل
ػبلقة ػمل

يضϯٖت
 منالتسري
الٖمل

رة منتظمة لمالك قطٖةϯغ بصϔ تدϏمبال
اع بمنشأةϕ االنتϯأرض مقابل بنا؏ أ
)ϱ*مبن

ϗائدة حϔ
الحكر

ميةϯ مصلحة حكϰر لدϯ الحضϳϔ اخبϯال
 إمكان االتصالϳϔϯ ػند المطالبة بذلك
ϳبالمٖن

إمكان
االتصال

ϱأين يلزم ػلϯ نية تنظم كيغϯقاػدة قان
ن من الممكنϯػاطل ػن الٖمل أن يك
 [مركزJobcenter االتصال بو من قبل
]ر الٖملϯأم

ϲاألمر اإلدار
بشأن إمكان
االتصال

شرص ال يمارس ػمل

ير الممارسϐ
لٖمل

ة اللذات يتم تكريسٗماϕالتكلϯ قتϯال
)لد بالتربيةϯرض التربية *لϑل

المٗمة
يةϯالترب

ϯ أϲ يؤسس ػمل تخارϲالشرص الذ
مؤسس

مؤسس ػمل
حر

 حاخةϳϔ ن شرصا ماϯ يكϲ الذϏالمبل
الزمة إليو للمٖيشة

ϱالحد األدن
للمٖيشة

رϯ [مركز أمJobcenter ϳϔ قسم
 المشاكل الراصةϲϯالٖمل] لؤلشراص ذ

قسم إدارة
الحاالت

 [مركزJobcenter أدا؏ات من قبل
ϳϔ ؏ سبيل المثال للبدϱر الٖمل] ػلϯأم
 متابٖة ترقية تأىيلϯممارسة ػمل أ
) *أنظر أدا؏ات االندراجϳϕظيϯ

أدا؏ات
التشخيغ

ϳϔ ؏رض تشخيغ البدϑردية لϔ أدا؏ات
ممارسة ػمل

الدػم الحر

أدا؏ مساػدة اختماػية

أدا؏ الضمان
ϳاالختماػ

صغ آرر ألدا؏ات نقديةϯ

األدا؏ات ذات
القيمة النقدية

ير؍ ػملϑ ػليو أيضا اسم الٖمل الصϗيطل
قتϯ لϯ حد مٖين أϱال يصل أخره إل
قطϔ قصير

الٖمل
دϯالمحد
ϯاألخر أ
قتϯال

يوϔ  يتمϳ لنظام التأمين الصحϳنمط تنظيم
 مؤسساتϱػة ػلϯϔزيغ األقساط المدϯت
 من قبل خٗة مركزيةϳالتأمين الصح

ϖϯصند
الصحة

)خد أمراض *مٖديةϯادة رسمية بأنو ال تϔإ

بطاقة الصحة

 امرأتينϯػبلقة شراكة بين رخلين أ

ػبلقة شراكة
سϕمن ن
الخنس

ن ىناك إىمال خسيم ػندما يتم القيامϯيك
– مϯٗϕكير مϕن تϯبٖدم مباالة – بد
يرϐ  تصريحاتϯباإلدال؏ ببيانات أ
ϯ ػدم اإلدال؏ ببيانات أϯصحيحة أ
تصريحات بالمرة

القيام بإىمال
؏خسيم باإلدال
يرϐ ببيانات
ϯصحيحة أ
ير كاملةϐ

 ال يتم احتسابو منϯرϯ ي100  قدرهϏمبل
نة البطالة ػن الٖملϯٖ مϱدرل الٖمل ػل
2

ϱϕٖ المϏالمبل
ϳاألساس

نϯ من قانϳأدا؏ات حسب الخز؏ الثان
( لضمانSGB II) ن االختماػيةϯالشؤ
قات المٖيشةϕن

الضمان
ϳاألساس
للباحثين ػن
ػمل

Gute Sitten

Allgemeines
Gerechtigkeits- und
Anstandsgefühl

Handlungsbedarf

Notwendigkeit zu handeln

Hauptberufliche
Selbstständigkeit

Haushaltsgemein
schaft

Haushaltsmitglied

Ausübung einer
selbständigen Tätigkeit in
Vollzeit
Gemeinsames
Wirtschaften von in einem
(gemeinsamen) Haushalt
zusammenlebender
Personen
Person, die mit anderen
Personen in einem
gemeinsamen Haushalt
lebt.

ك الحسنϯالسلϯ ر ػام بالٖدلϯٖش
؏ مٖينϳ ػمل شϯرة التصرغ أϯضر
قتϯممارسة ػمل حر لكامل ال

األػراغ
الحميدة
ن ىناكϯما تك
حاخة إليو من
أػمال
ممارسة ػمل
حر كٖمل
ϳرئيس

ياϯرىم االقتصادية سϯن أمϯأشراص يدير
حدة سكنيةϯ ϳϔ )ياϯن *سϯيٖيشϯ

ػةϯمخم
ϳϔ المقيمين
حدةϯال
السكنية

ϳϔ شرص يٖيش مغ أشراص آررين
حدة سكنية مشتركةϯ

؏أػضا
حدةϯال
السكنية

Heranführung an den
Ausbildungs- und
Arbeitsmarkt

Unterstützung bei der
Suche eines Arbeits- oder
Ausbildungsplatzes

 مكانϯدػم ػند البحث ػن مكان ػمل أ
ϳتٖليم مٗن

التقريب من
التٖريغϯ
 التٖليمϖϯبس
ϖϯسϯ ϳالمٗن
الٖمل

Hilfebedürftigkeit

Hilfebedürftig ist, wer
seinen Lebensunterhalt
nicht oder nicht
ausreichend aus dem zu
berücksichtigenden
Einkommen oder
Vermögen sichern kann.

ϳϔ نϯ من ال يكϯالمحتاج للمساػدة ى
 ضمانϯقات مٖيشتو أϕإمكانو ضمان ن
ية من ربللϔرة كاϯقات مٖيشتو بصϕن
 الممتلكاتϯاخب مراػاتو أϯالدرل ال
اخب مراػاتٗاϯال

االحتياج
للمساػدة

Hort

Einrichtung zur Betreuung
von Kindern vor
Schulbeginn und nach
Schulende

بٖدϯ ال قبل بد؏ المدرسةϕمنشأة لرػاية أط
انتٗا؏ المدرسة

منشآت رػاية
التبلميذ
ار قبلϑالص
جϯبٖد الررϯ
من المدرسة

 حالة ػدم قدرةϳϔ نϯن يحصلϯالمستردم
ϗ ما يطلϱغ ػلϔ الدϱصاحب ػملٗم ػل
نة اإلػسار لمٖادلة أخرϯٖػليو اسم م
ٖوϔ لم يتم دϲػملٗم الذ

نةϯٖم
اإلػسار

ىذاϯ ، الٖملϖϯ سϳϔ  اندراجϯاالندماج ى
ϳ تٖليم مٗنϯ ممارسة ػمل أϳϔ ؏مٖناه البد

االندماج

Jobcenter ϰصغ لمستردم لدϯ
ساطةϯر الٖمل] مكلغ بمٗمة الϯ[مركز أم
 ػملϱر ػلϯ الٖثϳϔ

ϳأرصائ
االندماج

ϱع من أصحاب ػمل إلϯϔ مدϳϔ إضاϏمبل
 ػليو اسمϗ المٖتاد ما يطلϳϔ* مستردمين
اررϯ أϳϔ )منحة أػياد الميبلد
نϯائل ديسمبركانϯ أϳمبرتشرين الثانϔϯن
لϯاأل

يةϯ السنالمن
الراصة

قاتϕمية مرتصة بضمان نϯمصلحة حك
 الٖمل ألشراصϳϔ ساطةϯالϯ المٖيشة
مٖينين

Jobcente
r [مركز
]ر الٖملϯأم

يو المؤمن ػليٗمϔ مϯع من التأمين يقϯن
 مؤسسةϱ مٖين شٗريا إلϏغ مبلϔبد
 التأمين إماϏيو صرغ مبلϔ يتمϯ ،التأمين
 سبيل المثالϱبسبب حدث مٖين *ػل
،) اػتبارا من سن مٖينة *مٖاشϯاة) أϔϯال
Ϗ بمبالϯاحد أϯ ϳ إخمالϏ ىيئة مبلϱإما ػل
مٖينة شٗريا

ϗثائϯ
]الصϯ[ب
ϱالتأمين ػل
الحياة مغ
االدرار

 مقدمة ردمة رػايةϰال لدϕػناية بأط
الϕأط

الٖناية
؏ال أثناϕباألط
النٗار

الϕ ألطϱنة السكنϯٖرة راصة من مϯض
ϱن ػلϯالدين يحصلϯ يا مغϯن سϯيٖيش
2 نة البطالة ػن الٖملϯٖم

ϱنة السكنϯٖم
الدϯلؤل

Insolvenzgeld

Integration

Integrationsfachkraft

Jahressonderzahlung

Jobcenter

Kapitallebens
versicherung

Arbeitnehmer erhalten im
Falle der
Zahlungsunfähigkeit ihres
Arbeitgebers ein so
genanntes Insolvenzgeld
zum Ausgleich ihres
ausgefallenen
Arbeitsentgeltes.
Eine Integration ist eine
Eingliederung in den
Arbeitsmarkt, d. h. die
Aufnahme einer Arbeit
oder Ausbildung
Bezeichnung für einen
Mitarbeiter des Jobcenters
mit der Aufgabe der
Vermittlung in Arbeit
Eine zusätzliche Zahlung
von Arbeitgebern an
Arbeitnehmer (in der
Regel das sog.
Weihnachtsgeld) Ende
November/Anfang
Dezember
Behörde, die für
Sicherung des
Lebensunterhalts und
Arbeitsvermittlung
bestimmter Personen
zuständig ist
Eine Form der
Versicherung, bei welcher
die Versicherten monatlich
einen bestimmten Betrag
an die Versicherung
zahlen und die
Auszahlung entweder
wegen eines bestimmten
Ereignisses (z. B. Tod)
oder ab einem
bestimmten Alter (Rente)
entweder in einer Summe
oder monatlich in
bestimmten Beträgen
erfolgt.

Kindertagespflege

Betreuung von Kindern
bei einer Tagesmutter

Kinderwohngeld

Sonderform des
Wohngeldes für Kinder,
die mit Eltern zusammen
leben, welche Alg II
beziehen.

٤۰

Kompetenz

Lastenzuschuss

Lebenspartner

Lebenspartnerschaft
Leistung
Leistungsabrechnung

Leistungsträger

Lernförderung

Lohnkostenzuschuss

Lohnuntergrenze

Maßnahme

Maßnahmeträger

Mehrbedarfe

Meldepflicht

Meldeversäumnis

Mindestlohn

Minijob

Mitwirkungspflicht

Ortsabwesenheit

Partner

٤۱

Fähigkeiten und
Fertigkeiten von Personen
Besondere Form des
Wohngeldes für
Eigentümer einer
Immobilie
Bezeichnung für eine
Person, die eine feste
Beziehung mit jemand
anderem führt, auch
Lebensgefährte genannt.
Sexuelle und soziale
Gemeinschaft zwischen
zwei Menschen
Hiermit ist eine
Sozialleistung gemeint.
Hier: Auszahlung bzw.
Erbringung der Leistungen
für Bildung und Teilhabe
Stellen, die für die
Erbringung einer
Sozialleistung zuständig
sind.
Zusätzliche Unterstützung
von Schülern beim
Erlernen des
Unterrichtsstoffes zur
Erreichung des Lernziels
Zuschuss zum Arbeitslohn
sowohl an Arbeitnehmer
wie an Arbeitgeber.
Bezeichnet den Lohn, der
von einem Arbeitgeber
aufgrund Gesetz oder
Vertrag mindestens
gezahlt werden muss
Besondere Form des
Unterrichts für
Leistungsempfänger
durch private
Unternehmen, vom
Jobcenter beauftragt.
Das Unternehmen/die
Einrichtung, welche die
Maßnahme durchführt.
Über den Regelbedarf
hinausgehende
besonderer Bedarf (z. B.
für Schwangere und
Alleinerziehende).
Die Pflicht, bei einer
Behörde nach
Aufforderung
vorzusprechen und
erreichbar zu sein.
Rechtsfolge bei
Nichtwahrnehmung eines
Termins beim Jobcenter
trotz Aufforderung, ohne
hierfür einen wichtigen
Grund zu haben
(vergleiche Meldepflicht).
Ein gesetzlich
vorgeschriebener Lohn,
der vom Arbeitgeber
mindestens gezahlt
werden muss (siehe
Lohnuntergrenze).
Beschäftigung, bei der der
Lohn eine bestimmte
Grenze nicht erreicht oder
die nur kurz andauert,
geringfügige
Beschäftigung.
Pflichten zur Mitwirkung
von Antragstellern und
Leistungsempfängern zum
Erhalt der Leistung (z. B.
notwendige Unterlagen
vorlegen)
Aufenthalt außerhalb des
zeit- und ortsnahen
Bereiches des Jobcenters
("Verreisen")
„Partner“ steht für
jemanden, der eine feste
Beziehung mit jemand
anderem führt, auch
Lebensgefährte genannt.

مٗارات أشراصϯ قدرات

ا؏ةϕالك

ϳ لمالكϱنة السكنϯٖرة راصة من مϯص
ػقارات

اإلػانة المالية
؏لتحمل األػبا

 ػبلقة ثابتةϳϔ نϯصغ ألشراص يٖيشϯ
 ػليو أيضا اسمϗ يطل،مغ شرص آرر
 حياةϗيϔر

ϳϔ الشريك
الحياة

اختماػيةϯ ػبلقة مٖيشة مشتركة خنسية
بين شرصين

ػبلقة
ϳϔ الشراكة
الحياة

ϳيقصد بو أدا؏ اختماػ

؏األدا

 أدا؏ات للتٖليم منϯ صرغ أ:ىنا
المشاركةϯ

ϱالمحاسبة ػل
األدا؏ات

ϳخٗات مرتصة بتقديم أدا؏ اختماػ

الخٗات
لة ػنϯالمسؤ
غ األدا؏اتϔد

ادϯ لتبلميذ ػند تٖلم مϳϔدػم إضا
 ىدغϱل إلϯصϯرض الϑالمقررات ل
التٖلم

دػم التٖلم

أيضاϯ إػانة مالية ألخر الٖمل لمستردمين
ألصحاب ػمل

اإلػانة المالية
لتكاليغ األخر

ϯن أϯ قانϱ يلزم بنا؏ ػلϲصغ لؤلخر الذϯ
 أقل تقدير من قبلϱٖو ػلϔػقد أن يتم د
صاحب ػمل

ϳلϕالحد الس
لؤلخر

ϳس لمتلقϯرة راصة من الدرϯص
األدا؏ات من ربلل مؤسسات راصة
رϯ [مركز أمJobcenter بتكليغ من
]الٖمل

؏اإلخرا

؏يذ لئلخراϕالمؤسسةالمنشأة القائمة بتن

الخٗة
لة ػنϯالمسؤ
؏يذ اإلخراϕتن

ϲاحتياج راص زائد ػن االحتياج االػتياد
الدϯ ϯامل أϯ سبيل المثال لسيدات حϱ*ػل
)ردهϕل بمϕقائم بتربية ط

االحتياج
ϳϔاإلضا

ميةϯ مصلحة حكϰر لدϯ الحضϳϔ اخبϯال
 إمكان االتصالϳϔϯ ػند المطالبة بذلك
ϳبالمٖن

اخبϯ
اصلϯالت

ػدϯر لمϯنية ػند ػدم الحضϯػاقبة قان
]ر الٖملϯ [مركز أمJobcenter ϰلد
دϯخϯ نϯ بد،م من المطالبة بذلكϐبالر
اخبϯ سبب ىام يبرر ذلك *قارن
)اصلϯالت

ϳϔ التقصير
اصلϯالت

 أقلϱٖو ػلϔنا يلزم أن يتم دϯأخر محدد قان
تقدير من قبل صاحب ػمل*أنظر الحد
) لؤلخرϳلϕالس

ϱالحد األدن
لؤلخر

قتϯ لϯ حد مٖين أϱػمل ال يصل أخره إل
،قتϯ الϯد األخر أϯ ػمل محد،قطϔ قصير
قتϯ الϯد األخر أϯػمل محد

يرϑالٖمل الص

ن من خانب مقدمϯاخبات متٖلقة بالتٖاϯ
لϯرض الحصϑ األدا؏ات لϳمتلقϯ الطلب
 سبيل المثال تقديمϱ األدا؏ات *ػلϱػل
)المستندات البلزمة

اخبϯ
نϯالتٖا

مكانياϯ قتياϯ  القريبϖاخد رارج النطاϯالت
]ر الٖملϯ [مركز أمJobcenter من
)"رϕ*"س

يب ػنϑالت
المكان

 ػبلقة ثابتة مغϳϔ يقصد بو شرص يٖيش
ϗيϔ ػليو أيضا اسم رϗ يطل،شرص آرر
حياة

الشريك

Partnerschaft

Pflegegeld

Pflichtteilsanspruch
gegen Erben

Pflichtverletzung/
Pflichtverstoß

Produkthaftungsfall
Profiling

Rechtsbehelf

Regelbedarfe

Richtwerte oder
Satzungen

RiesterAnlageformen
Rückforderungs
anspruch aus einer
Schenkung
Schwerwiegende
soziale Gründe
Sicherung des
Lebensunterhalts

Soforthilfe bei
Katastrophen

Sonderbedarfe

Sozialgeld

Sozialtarif

Sozialticket

Sparbrief
Stammversicherter
Stärken- und
Potenzialanalyse

Unter einer Partnerschaft
versteht man eine
gleichzeitig sexuelle und
soziale Gemeinschaft
zwischen zweier
Menschen.
Finanzielle Unterstützung
für die Betreuung kranker
Angehöriger
Ein Begriff aus dem
Erbrecht. Bezeichnet den
gesetzlich bestimmten Teil
des Erbes, den den
nächsten Angehörigen
(Kindern, Ehepartner)
unabhängig von einem
Testament zusteht.
Nichterfüllung einer im
SGB II gesetzlich oder
vertraglich geregelten
Pflicht.
Haftung eines Herstellers
für ein durch sein Produkt
verursachten Schaden
Untersuchung von
Stärken und Schwächen
Möglichkeit des
rechtlichen Vorgehens
gegen
Behördentscheidungen (z.
B. Widerspruch)
Gesetzlicher geregelter
Bedarf zur Sicherung des
Existenzminimums/not
wendigen Lebens
unterhalts
Ein Richtwert ist ein
Messwert oder
Zahlenwert, den man
einhalten und nach dem
man sich richten soll;
Satzung ist eine
verbindliche Vorgabe.
Staatlich geförderte
Altersvorsorgeverträge
Anspruch des Schenkers
gegen den Beschenkten
auf Rückgabe des
Geschenkes
Gründe, die im
familiären/persönlichen
Umfeld liegen.
Das Geld, das notwendig
ist, um Dinge wie
Nahrung, Kleidung und
Wohnung zu bezahlen.
Staatliche Hilfe, die nach
einer Katastrophe (z. B.
Erdbeben,
Überschwemmung) sehr
schnell geleistet wird.
Außergewöhnliche
Ansprüche in
Sondersituationen
SGB II-Leistung für
hilfebedürftige Personen,
die nicht erwerbsfähig
sind.
Besonders günstige Tarife
für einkommensschwache
Personen, beispielsweise
für öffentliche
Verkehrsmittel
Ermäßigter Fahrausweis
zur Nutzung öffentlicher
Verkehrsmittel (siehe
Sozialtarif)

 ػبلقة شراكة يقصد بو ػبلقةمصطل
اختماػية بينϯ مٖيشة مشتركة خنسية
س الخنسϕشرصين من ن

ػبلقة
الشراكة

ϱ لرػاية أقارب مرضϳدػم مال

نة الٖنايةϯٖم

اريث يصغϯن المϯ من قانمصطل
ϗ يحϲنا من التركة الذϯالخز؏ المحدد قان
ϯج أϯ الز،الدϯألقرب األقارب *األ
ϱقغ ػلϯن التϯل ػليو بدϯخة) الحصϯالز
صيةϯ دϯخϯ

ϖاستحقا
اخبةϯ حصة
ϳϔ من تركة
رثةϯ اخٗةϯم
آررين

ϲ تٖاقدϯ أϳنϯاخب قانϯا؏ بϔϯػدم ال
ϳ الخز؏ الثانϳϔ منظمϯ ص ػليوϯمنص
(SGB II) ن االختماػيةϯن الشؤϯمن قان

اإلربلل
اخباتمرϯبال
اخباتϯة الϕال

لية صانغ منتح ػن الضرر المترتبϯمسؤ
من ربلل منتخو

حالة
لية ػنϯالمسؤ
المنتح

اضغ الضٖغϯمϯ ةϯاضغ القϯحص لمϔ

تحليل التنميط
ϳϕظيϯال

نيا ضد قرارات مصلحةϯإمكانية الطٖن قان
) سبيل المثال اػتراضϱمية *ػلϯحك

سيلةϯ
االػتراض
ϳنϯالقان

ϱنا لضمان الحد األدنϯاحتياج منظم قان
ريةϯقات المٖيشة الضرϕللمٖيشةن

االحتياج
ϲاالػتياد

 قيمةϯ قيمة قياس أϳخيٗية ىϯالقيمة الت
ن من البلزم االلتزام بٗاϯػددية يك
ϯ أساسٗا؍ النظام الملزم ىϱالتصرغ ػلϯ
مٖطيات ملزمة

القيم
ϯخيٗية أϯالت
النظم الملزمة

مة من قبلϯد تأمين مٖاش تقاػد مدػϯػق
لةϯالد
ب لوϯىϯاخٗة المϯ مϳϔ اىبϯ الϖاستحقا
بالمطالبة برد الٗبة
ϳالشرصϳ المحيط الٖائلϳϔ أسباب كامنة

ظيغϯاع تϯأن
قاϔϯ دϯالنق
ن ريسترϯلقان
ϖاستحقا
المطالبة بالرد
ϱالمترتب ػل
ىبة
األسباب
االختماػية
الٗامة

غ ثمن أشيا؏ مثل الطٖامϔد البلزمة لدϯالنق
المسكنϯ المبلبسϯ

قاتϕضمان ن
المٖيشة

رةϯلة يتم أداؤىا بصϯمساػدة من قبل الد
 سبيل المثالϱسريٖة خدا بٖد كارثة *ػل
)يضانϔ ،زلزال

المساػدة
ϳϔ ريةϯϕال
حاالت
ارثϯالك

غϯ ظرϳϔ استحقاقات رارخة ػن المٖتاد
اقغ راصةϯمϯ

االحتياخات
الراصة

نϯن الشؤϯ من قانϳأدا؏ حسب الخز؏ الثان
يرϐ ( ألشراصSGB II) االختماػية
 الٖملϱقادرين ػل

نةϯٖالم
االختماػية

رة راصة لؤلشراصϯة مناسبة بصϕتٖري
 سبيل المثالϱ ػل،دϯ الدرل المحدϲϯذ
ميةϯاصبلت الٖمϯسائل المϯل

ةϕالتٖري
االختماػية

سائلϯ ضة الستردامϕبطاقة انتقال مر
ةϕاصبلت ػامة *انظر التٖريϯم
)االختماػية

بطاقة االنتقال
االختماػية

Form der Geldanlage, von
einer Bank ausgestellt.

ال يتمϯر إيداع األمϯرة من صϯص
إصداره من مصرغ

سند االدرار

Der Hauptversicherte in
der Sozialversicherung
(Pflichtversicherte)
Ermittlung beruflicher und
sozialer Stärken und
Schwächen

 التأمينϳϔ ϳالمؤمن ػليو الرئيس
)اخب التأمينϯنا لϯ *الراضغ قانϳاالختماػ

المؤمن ػليو
ϳالرئيس

ةϯاضغ القϯالكشغ ػن مϯ ϲالتحر
االختماػيةϯ يةϕظيϯاضغ الضٖغ الϯمϯ

اضغϯتحليل م
ةϯالق
القدراتϯ

٤۲

Tageseinrichtung

Betreuung von Kindern
außerhalb der Familie (z.
B. im Kindergarten oder in
der Kinderkrippe)

Tagespflege
(Kindertagespflege)

Betreuung von Kinder bei
einer Tagesmutter

Teilarbeitslose

Teilweise stattgeben
(Widerspruch)

Transferleistungen

Überschneidungs
monat
Ungerechtfertigte
Bereicherung

Unverletzlichkeit der
Wohnung

Verantwortungs- und
Einstehens
gemeinschaft

Verdienstobergrenze

Vermittlungsbudget

Vermittlungs
hemmnis

Vermittlungs
vorschlag

Vermögens
verwertung

Vertreter der
Bedarfsgemeinschaft

Verwertbares
Vermögen
Verwertungs
ausschluss

٤۳

Teilarbeitslose sind
Personen, welche eine
versicherungspflichtige
Beschäftigung verloren
haben, die sie neben einer
weiteren
versicherungspflichtigen
Beschäftigung ausgeübt
haben.
Hat ein Widerspruch
gegen einen Bescheid
(Verwaltungsakt) teilweise
Erfolg, wird ihm teilweise
stattgegeben.
Transferleistung ist ein
Sammelbegriff für
staatliche Leistungen an
natürliche Personen und
Unternehmen
Ein Monat, in dem zwei
oder mehrere Ereignisse
(z.B. Sanktionen)
zusammentreffen.
Erhalt einer (Geld-)
Leistung, ohne darauf
einen Anspruch zu haben.
Das Betreten einer
Wohnung durch staatliche
Stellen ist gegen den
Willen des Bewohners
grundsätzlich nur
aufgrund einer
richterlichen Anordnung
möglich.
Lebensgemeinschaft
zweier Personen, die
Verantwortung
füreinander tragen und
füreinander einstehen
wollen.
Einkommensgrenze, ab
welcher Erwerbstätige
gerade noch Leistungen
erhalten.
Sozialleistung zur
Unterstützung bei der
Anbahnung oder
Aufnahme einer
versicherungspflichtigen
Beschäftigung (z. B.
Fahrt- und
Bewerbungskosten).
Umstände, die eine
Person daran hindern
können, eine Arbeit zu
finden (z. B. Schulden,
Krankheit, fehlende
Berufsausbildung).
Verbindlicher Vorschlag
eines Jobcenters oder
einer Agentur für Arbeit
über einen Arbeitsplatz,
den ein Arbeitgeber
anbietet.
Verwendung des
Vermögens zur Sicherung
des Lebensunterhalts (z.
B. Verkauf)
Person, welche die
Bedarfsgemeinschaft
gegenüber der Behörde
vertritt.
Für den Lebensunterhalt
direkt verwendbares
Vermögen
Ausnahme von der
Vermögensverwertung
(siehe dort) aufgrund
besonderer Umstände

ϱ األسرة *ػلϖال ررج نطاϕرػاية أط
ضةϯ رϯال أϕضة أطϯ رϳϔ سبيل المثال
ال يقل ػمرىمϕ منشأة رػاية أطϯال أϕأط
)ػن سنتين

منشأة رػاية
؏ال أثناϕاألط
النٗار

 مقدمة ردمة رػايةϰال لدϕرػاية أط
 المسكن الراصϳϔ الϕأط

؏الٖناية أثنا
النٗار *الٖناية
؏ال أثناϕباألط
)النٗار

ن خزئيا ػن الٖمل ىم أشراصϯالٖاطل
اخب التأمينϯا ػمل راضغ لϯقدϔ
ن بممارستو بخانبϯمϯا يقϯ كانϳاالختماػ
اخب التأمينϯػمل آرر راضغ ل
ϳاالختماػ

نϯالٖاطل
خزئيا ػن
الٖمل

 إشٖارϱن االػتراض ػلϯػندما يك
يتمϔ ة خزئيةϯ) ناخحا بصϲ*تصرغ إدار
رة خزئيةϯاالستخابة لو بص

االستخابة
رةϯبص
خزئية
)*اػتراض

ϳ خماػ مصطلϯ ىϳيلϯاألدا؏ التح
لة لؤلشراصϯلؤلدا؏ات المقدم من قبل الد
المؤسساتϯ الطبيٖيين

األدا؏ات
يليةϯالتح

 أكثر من األحداثϯيو اثنين أϔ شٗر يختمغ
) سبيل المثال إخرا؏ات خزائيةϱ*ػل

شٗر التدارل

نϯن أن يكϯ) بدϲل ػل أدا؏ *نقدϯالحص
ل ػليوϯ الحصϳϔ ϖىناك استحقا

؏اإلثرا
يرϐ رةϯبص
مسببة

مية ضدϯل مسكن من قبل خٗات حكϯدر
ن من حيثϯيو ال يكϔ إرادة الساكن القاطن
ϳ أمر قضائϱالمبدأ ممكنا إال بنا؏ ػل

حرمة المسكن

ػة مٖيشة مشتركة بين شرصينϯمخم
لية ػن بٖضٗماϯ يتحمل المسؤϳϔ بانϐير
رةϯالة بٖضٗما البٖض بصϕكϯ البٖض
متبادلة

ػةϯمخم
ليةϯالمسؤ
الةϕالكϯ
التبادلية

ن ما زالϯ اػتبارا منو يكϲحد الدرل الذ
من الممكن لشرص يمارس ػمل أن
 أدا؏اتϱيحصل ػل

ϲϯالحد الٖل
للكسب

ϱل ػلϯ لدػم التمٗيد للحصϳأدا؏ اختماػ
 ممارسة ػملϳϔ ؏ البدϯمكان ػمل أ
ϱ *ػلϳاخب التأمين االختماػϯراضغ ل
تكاليغ التقدمϯ سبيل المثال تكاليغ االنتقال
) ػملϱل ػلϯبطلب للحص

ميزانية
ساطةϯال

 شرصاϗن من شأنٗا أن تٖيϯغ يكϯظر
 سبيل المثالϱ ػمل *ػلϱر ػلϯػن الٖث
)ϳϕظيϯ د تٖليمϯخϯ  ػدم، مرض،نϯدي

ϖϯٖم
ساطةϯال

Jobcenter  ملزم مقدم منΡاقترا
كالة الٖملϯ  منϯر الٖمل] أϯ[مركز أم
ض من قبل صاحبϯبشأن مكان ػمل مٖر
ػمل

Ρاقترا
ساطةϯال

قاتϕرض ضمان نϑاستردام الممتلكات ل
) سبيل المثال من ربلل البيغϱالمٖيشة *ػل

اع منϕاالنت
الممتلكات

ػة مٖيشةϯم بتمثيل مخمϯشرص يق
اخٗة المصلحةϯ مϳϔ ليةϔمشتركة تكا
ميةϯالحك
رة مباشرةϯالممتلكات القابلة لبلستردام بص
قات المٖيشةϕطية نϑلت
اع من الممتلكات *انظرϕاستثنا؏ من االنت
غϯ ظرϱاع من الممتلكات) بنا؏ ػلϕاالنت
راصة

ممثل
ػةϯمخم
المٖيشة
المشتركة
ليةϔالتكا
الممتلكات
اعϕالقابلة لبلنت
منٗا
استبٖاد
اعϕاالنت

Weiterführende
Schule

Werkvertrag

Wichtiger Grund

Zeitarbeit

Zentrale Auslandsund Fachvermittlung
(ZAV)

Zumutbare Arbeit

Zuschuss

In Deutschland versteht
man unter einer
weiterführenden Schule
eine Schule, die nach der
Grundschule (Klassen 1
bis 4) besucht wird.
Form der mit den
türkischen Firmen
geschlossenen Verträge,
die ihre Mitarbeiter im
Rahmen dieser Verträge
nach Deutschland
schicken.
Gründe, mit denen eine
Pflichtverletzung
entschuldigt werden kann.
Zeitarbeit liegt vor, wenn
Arbeitnehmer von einem
Arbeitgeber einem Dritten
gegen Entgelt für
begrenzte Zeit überlassen
werden.
Abteilung der Agentur für
Arbeit, die für die
Vermittlung bestimmter
Personengruppen (z. B.
Fachkräfte, Künstler), die
Vermittlung ins Ausland
sowie die Vermittlung
ausländischer
Arbeitnehmern nach
Deutschland zuständig ist.
Jede Arbeit, zu der
Leistungsempfänger in
der Lage sind.
Ein Zuschuss ist ein
Transfer in Form von
Barmitteln, Gütern oder
Dienstleistungen

 ألمانيا يقصد بالمدرسة اإلػداديةϳϔ
مدرسة يتم التردد ػليٗا بٖد المدرسة
)4 ϱ إل1 لϯصϕاالبتدائية *ال

المدرسة
اإلػدادية

د المبرمة مغ شركاتϯرة من الٖقϯص
 إطارϳϔ م بإرسال مستردميٗاϯتركية تق
 ألمانياϱد إلϯىذه الٖق

ػقد ردمات
الٖمل

أسباب يمكن أن يتم بنا؏ ػليٗا تبرير إربلل
اخباتϯبال

السبب الٗام

تة ػندما يتمϯقϯن األمر متٖلقا بٖمالة مϯيك
 طرغϱإػارة مستردم من صاحب ػمل إل
دةϯترة زمنية محدϕثالث مقابل أخر ل

الٖمالة
تةϯقϯالم

ϳϔ ساطةϯكالة الٖمل مرتص بالϯ ϳϔ قسم
ػات أشراصϯ ػمل لمخمϱر ػلϯالٖث
، سبيل المثال ػمالة ترصصيةϱمٖينة *ػل
 ػملϱر ػلϯ الٖثϳϔ ساطةϯبالϯ ،)نانينϔ
ϳϔ ساطةϯبالϯ كذلكϯ ،ل أخنبيةϯ دϳϔ
ϳϔ  ػمل لمستردمين أخانبϱر ػلϯالٖث
ألمانيا

كالةϯال
المركزية
ساطةϯلل
الترصصية
األخنبيةϯ

ϳ استطاػة متلقϳϔ نϯكل ػمل يك
األدا؏ات ممارستو

لϯالٖمل المٖق

دϯ شكل نقϱيل ػلϯ تحϳاإلػانة المالية ى
 ردماتϯ سلغ أϯسائلة أ

اإلػانة المالية

٤٤

الناشر
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