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نشرة
حول الحقوق والواجبات الخاصة بك في عملیة االندماج

العمیل (ة) العزیز (ة)/

أن ذه الوثیقة بموجب هفإننا نود ،الثاني من قانون الشؤون االجتماعیةلكتاب الحصول على إعانات لتوفیر نفقات المعیشة وفًقا لبما أنك قد طلبتَ 
ًة لتجنب في مصلحتك، وخاصبإیجاز بالحقوق والواجبات الخاصة بك في عملیة االندماج. ُیرجى اتباع اإلرشادات التالیة التي تصبّ نحیطك علًما 

األضرار.
:نح إعانات لتوفیر نفقات المعیشة وفًقا للكتاب الثاني من قانون الشؤون االجتماعیةوتنطبق األحكام التالیة على حالة مَ 

الندماج في العملتشجیعیة لخدمات
اضع وذلك بهدف االندماج في العمل الخ؛من خالل الخدمات الداعمة لالستشارة والتوظیفك یمتدعإلى إعانات لتوفیر نفقات المعیشة یتم باإلضافة 

للتأمینات االجتماعیة اإلجباریة. 
/ستأخذ وكیل العمل الخاص بك/وكالة سیأخذعند اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت الخدمات ضروریة لالندماج في العمل وما هي تلك الخدمات الالزمة، 

بعنایة، سیدرجها/ستدرجها في عملیة اتخاذ القرار.اھوبعد النظر فیبعین االعتبار، الحاليّ ووضعك الحیاتيّ تك ءكفاالعمل الخاصة بك 
ابالت وأیًضا الخاصة بنفقات السفر التي تنشأ في أثناء مق،وتشمل الخدمات التشجیعیة الممكنة رد التكالیف الخاصة باستمارات التقدم إلى وظیفة

التوظیف. 
في مدینة فولدا المزید من المساعدات الفردیة التي یمكنك إبالغها لوكیل العمل الخاص المحليّ م مكتب التوظیف اإلقلیميّ یقدِّ ،وباإلضافة إلى ذلك

على وجه الدقة في مقابلة شخصیة.بك/لوكالة العمل الخاصة بك 
ات تتعلق مدة سوف تحصل على معلو وفیما یتعلق باإلجراءات المحدَّ ،مسبقبة بالخدمات التشجیعیة، یجب تقدیم طلب من أجل التمكن من المطالَ و 

دیم طلب ل التكالیف التي تكبدتها بالفعل دون تقمُّ حَ تَ -فیما بعد -بك/وكالة العمل الخاصة بك. نحن نشیر إلى أنه ال یمكن بوكیل العمل الخاّص 
. مسبق

الواجبات األساسیة في عملیة االندماج
، حیث تتعهد أنت وجمیع األعضاء العاملین في مجتمعك باستغالل كافة لةءَ المساله وهو ئمكافاك مبدأ یأتي هن،إلى جانب مبدأ الدعم والتشجیع

وتقع على عاتقك مسؤولیة السعي بنشاط إلى إنهاء البطالة ،في أقرب وقت ممكنلمساعدة إلى االفرص واإلمكانات من أجل إنهاء أو تقلیل حاجتك 
االندماج التي تدعم هذا الهدف.كة في التدابیر التي یتم تقدیمها وعروض ومقترحاتالخاصة بك والمشارَ 

نموذج إدخال البیانات واألدلة
ویجعل من السهل على وكیل العمل الخاص بك/وكالة العمل الخاصة بك تحلیل الوضع وتقدیم عرض ،تقدیم األدلة التالیة یمنع االستفساراتإن 

االندماج المستهدف:

 َّأ بالكامل وبعنایةنموذج إدخال البیانات معب
مستندات وظیفیة حدیثة
أدلة على القیود القائمة، مثل المشاكل الصحیة أو عدم رعایة األطفال

المعقولیة
ر االستثناءات من هذا وتتوف،اتتعهد بموجب أحكام الكتاب الثاني من قانون الشؤون االجتماعیة بقبول أيّ 

األمر على سبیل المثال إذا

 سة هذا العمل أن تتعرض تربیة طفلك للخطرمن شأن ممارَ كان،
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تنویه: تربیة الطفل الذي أنهى السنة الثالثة من العمر ال تكون عادًة عرضًة للخطر طالما أن رعایته مضمونة في مركز للرعایة أو 
بطریقة أخرى.

 وال یمكن كفل الرعایة بطریقة أخرى،قة مع رعایة أحد أفراد األسرةهذا العمل غیر متوافِ كانت ممارسة.
 ّة العمل.ض ممارسَ یعارِ كان هناك سبب آخر مهم

لرفض عرض العمل إذا سبب مهمّ وال یمكن االعتراف على وجه الخصوص بأيّ 

 َّم ال یناسب عملك أو تدریبك السابق،كان العمل المقد
العمل أبعد من ذي قبل،كان مكان
 من ذي قبل.مالَءمةً كانت ظروف العمل أقل

إخطار بالتغییرات
تغییرات في الظروف الشخصیة (علی سبیل المثال، الإبالغ موظف الخدمات المختص أو وكیل العمل الخاص بك علی الفور بیجب بشكل أساسيّ 
خدمة في الوفي هذا السیاق، نشیر إلى أن الغّش ،وتغییر العنوان، وما إلی ذلك)، الوظیفة، وفقدان دخل إضافيّ وتحقیق، الحصول على عمل

االجتماعیة والعمل غیر المشروع تقوم هیئتنا بصفة عامة باإلبالغ عنه.

إمكانیة الوصول
نوان البرید في كل یوم عمل في العا أو عن طریق 

مته.الذي قدَّ 

العطلة/الغیاب عن المكان
یوًما في السنة التقویمیة، وذلك بعد موافقة مسبقة من وكیل العمل الخاص 21ك اإلقامة خارج المنطقة المحلیة (محل اإلقامة) لمدة إجمالیة تبلغ نُ كِ مْ یُ 

.المهنيّ اندماجكفيسلًبا وال یمكن منح الموافقة إال إذا كان الغیاب ال یؤثر ،بك/وكالة العمل الخاصة بك
یكون الغیاب المحليّ و ،ط لهالمخطَّ في قطاع الخدمات التابع لهیئتنا وذلك قبل أسبوع تقریًبا من بدء الغیاب المحليّ ُیرجى تقدیم طلب الغیاب المحليّ 

لى ذلك.وما إ،وٕاتمام اتفاقیة االندماج،الضروريّ وذلك بسبب اإلرشاد األوليّ ،األولى من بدء الخدمةفي غضون األشهر الثالثة أساًسا غیر ممكن 
الناتجة استرداد المدفوعات الزائدةإلى كما یؤدي ح به یؤدي إلی فقدان الحق في إعانة البطالة الثانیة طوال فترة الغیاب غیر مصرَّ غیاب محليّ أيّ 

عن ذلك.

/الدعوة إلى المقابلةبالتسجیل الشخصيّ االلتزام 
تكون فإنك؛بك/وكالة العمل الخاصة بكوكیل العمل الخاّص دعوة من إذا تلقیتَ ف،من أجل دعم عملیة االندماجالمقابالت الشخصیة أمر ضروريّ 

بحضور هذه المقابلة.ًماملزّ 

-جازة مرضیةإ–عدم القدرة على مزاولة العمل 
م األول من بدًءا من الیو المحليّ ُیرجى إثبات هذا األمر على الفور في مكتب التوظیف اإلقلیميّ ف،بمرض یجعلك غیر قادر على العملتَ صبْ إذا أُ 

وذلك من خالل تقدیم شهادة طبیة. یجب تقدیم شهادات عدم القدرة على مزاولة العمل في خالل ثالثة أیام.،عدم القدرة على مزاولة العمل

علیها.واطلعتُ الحقوق والواجبات في عملیة االندماجنشرةفهمتُ لقد

توقیع صاحب (ة) الطلبالتاریخ                        


