
 تحديث بخصوص فيروس كورونا المستجد: موجز بأهم المعلومات

 

: توجد هنا كافة المعلومات الحالية ونظرة عامة على أهم القضايا الخاصة بالتأمين األساسي 06/302120/تحريًرا في 

 في مكتب العمل في فوبرتال أثناء أزمة فيروس كورونا المستجد. IIبحسب قانون الشؤون االجتماعية 

 

 أخرى مرة ممكنة الشخصية ةمشورال من يدالمز

 أصبحت ،مكتب العمل في .القبود تخفيف من المزيد الممكن من اصبح . واضح بشكل ألمانيا في كورونا وباء يضعف

 الشخصي للتشاور الحالي العرض زيادة تم كما .اآلن أسهل لدوائرنا الدخول مناطق في المحددة الشخصية المحادثات

 . واضح بشكل

 في الحق مجال يخص وهذا كالمعتاد مكاتبنا في لعمالئنا شخصيةال ةللمشور مواعيد تقديم على قادرين نكون أن نايسعد

 .والكتابية الهاتفية االستشارية خدماتنا على أيًضا سنحافظ بالطبع، .المهنية األمور وكذلك اإلعانات

 

 ؟ مراعاته عليك الذي ما

 موعد تعيين بدون شخصي لقاء الحصول يمكن ال .الهاتف عبر مسبقًا موعد تحديد فيرجى الحديث، في رغبة لديك كان إذا

 غرف و أماكن جميع في الطبية الكمامة ارتداء بالضرورة يشمل وهذا المعروفة والتباعد النظافة إجراءات تطبق .مسبق

 .زيارتك قبل العديدة السريع اراالختب مراكز أحد في مجاني سريع اختبار بإجراء ننصحك ذلك، إلى باإلضافة العمل مركز

 ةالمشور مواعيد بسبب ممكن غير هذا كان إذا ما تفهمك نتمنا لكننا ممكن، وقت بأسرع المواعيد توفير نحاول

 . بسالسة باإلجراءات القيام علينا سيسهل مما المحدد، الوقت في الموعد إلى قدومك يرجى .المحدودة

 

 لينا بهذه الطريقة!تصل إ -إمكانيات التواصل الخاصة بك 

يُمكنك التواصل معنا هاتفيًا وعبر البريد اإللكتروني وعبر الفاكس وعبر البريد. برجاء مراعاة المالحظات الهامة التالية 

 في ذلك الصدد:

 

 التواصل الهاتفي

التواصل معنا في  يمكنكالتواصل.  عاتوس أوقات إطالة مع والكتابية الهاتفية االستشارية خدماتنا على الحفاظ نواصلس

أيام الخميس يمكنك التواصل معنا عبر  16والساعة  8:30ساعات العمل المعتادة، أي من االثنين إلى األربعاء بين الساعة 

 12:30وأيام الجمعة حتى الساعة  17:30الهاتف حتى الساعة 

شر إما في القرار الخاص بك أو من يرجى االتصال أوالً بالشخص المسؤول عنك. يمكنك العثور على رقم االتصال الُمبا

 https://www.jobcenter.wuppertal.de/kontakt/content/geschaeftsstellen.php.هنا 

لخط الساخن للمقر نفسه )انظر أدناه(. يمكنك أيًضا باإلضافة إلى ذلك، يمكن الوصول إلى كل مقر من مقراتنا عبر ا

 .0202-747630االتصال بالخط الساخن المركزي لمكتب العمل على الرقم 

 

 البريد

بالطبع يمكنك كذلك إرسال المستندات إلينا عبر البريد أو وضعها شخصيًا في صندوق البريد الخاص بمقر المكتب المعني. 

ذه الطريقة فقط إذا لم يكن بمقدورك إرسال المستندات بصيغٍة رقمية، أي عن طريق ومع ذلك، نطلب منك استخدام ه

https://www.jobcenter.wuppertal.de/kontakt/content/geschaeftsstellen.php
https://www.jobcenter.wuppertal.de/kontakt/content/geschaeftsstellen.php


البريد اإللكتروني. حيث ال يمكن معالجة البريد الورقي بالسرعة نفسها التي تتم فيها معالجة البريد الرقمي، حيث يجب 

و وضعها أيًضا في طبقة تغليف شفافة. مسحه ضوئيًا أوالً. نطلب منك عدم تدبيس المستندات أو لصقها بمشابك أوراق أ

 فهذا يُسهل علينا مسح البريد الورقي بكفاءة.

نرجو أن تتفهم أننا لم نعد نستلم البريد شخصيًا. ومن أجل سالمتك الشخصية وحماية موظفينا، نتجنب أي اتصال شخصي 

 غير ضروري.

أيام(. ولمعالجة طلباتك بشكل أسرع، نطلب منك  10ى نالحظ حاليًا أوقاتًا طويلة لتسليم البريد )تصل إل مالحظة هامة:

 إرسال مستنداتك عبر البريد اإللكتروني إن أمكن.

 ستجد هنا تفاصيل االتصال الخاصة بمقرك
 

 

 المساعدات المالية

 
 

 IIالوصول اليسير إلى المساعدات المالية بحسب قانون الشؤون االجتماعية 

التأمين بغرض التخفيف من العواقب االقتصادية المترتبة على وباء كورونا، تم وضع لوائح لتيسير الحصول على 

وتم تمديده  2020)حزمة الحماية االجتماعية(. يسري ذلك بداية من مارس  IIاألساسي بحسب قانون الشؤون االجتماعية 

  .2021مارس  31حتى 

 نظرة سريعة على اللوائح:

  في حالة تقديم طلبات جديدة للحصول على اإلعانات بحسب قانون االجتماعيةII تتم حماية األصول ،

 إذا لم تتجاوز الحد األقصى. وتم رفع الحد األقصى مؤقتًا. )المدخرات(

  االعتراف بتكاليف للسكن والتدفئة بقيمتها الفعلية في األشهر الستة األولى بعد تقديم الطلب دون أي اختبار

 مالئمة إضافي.

 .تسهيالت عند مراعاة الدخل للحصول على موافقات مؤقتة 

 ارشادات للطلبات الجديدة 

اتصل بنا أو قم بإرسال  IIإذا كنت ترغب في تقديم طلب جديد للحصول على معونة بموجب قانون الشؤون االجتماعية 

بريد إلكتروني إلينا. سوف نتصل بك على الفور )في نفس اليوم، أو في اليوم التالي كأقصى حد( ومناقشة االجراءات 

لبريد وسنقوم بإجراء مشاورات هاتفية مفصلة. إذا لزم األمر، يمكنك االضافية. كل األوراق الالزمة سنقوم بإرسالها في ا

أيًضا الحصول على المشورة الشخصية في المقر. من المهم أن نتمكن من الوصول إليك باستخدام إمكانيات االتصال التي 

لتالي نطلب منك ذكرتها. على وجه الخصوص، يعد موعد المشورة الهاتفي مهًما للغاية لمعالجة الطلب بسرعة، وبا

 االلتزام به.

 جهاز على المنزل من ) Arbeitslosengeld II ) 2 البطالة إعانة على للحصول بطلب التقدم تفضل كنت إذا

 . بذلك القيام فيمكنك ، المنزلي الكمبيوتر

 .مفصلة تعليمات مع األنترنت عبر الطلب هنا يتوفر

https://www.jobcenter.wuppertal.de/meldungen/meldungen-2020/coronavirus_zM4.php.media/353567/Stift-Brief.jpg.scaled/e7b79ec489bf92b1046813dba2896ff4.jpg
https://www.jobcenter.wuppertal.de/meldungen/meldungen-2020/coronavirus_zM4.php.media/353567/Stift-Brief.jpg.scaled/e7b79ec489bf92b1046813dba2896ff4.jpg
https://portal-civ-brd.ekom21.de/civ-brd.public/start.html?oe=00.00.ALGII.JCWU&mode=cc&cc_key=ALGII
https://portal-civ-brd.ekom21.de/civ-brd.public/start.html?oe=00.00.ALGII.JCWU&mode=cc&cc_key=ALGII


 مالحظات على الموافقة التالية على اإلعانات

إذا كنت تتلقى بالفعل إعانات من مكتب العمل وستنتهي فترة الموافقة الخاصة بك في األشهر القليلة المقبلة، فيجب عليك 

لتالية. سيتم إرسال نموذج الطلب المعني للحصول على الموافقة التالية على اإلعانات تقديم طلب للحصول على الموافقة ا

إليك بالبريد في الوقت المناسب قبل نهاية فترة الموافقة. كما يمكنك أيًضا تنزيل هذا النموذج وطباعته من صفحتنا 

 الرئيسية.

 مالحظات لحاالت الطوارئ

ها، فيرجى االتصال بنا. فسنعمل على إيجاد حل سويًا. إذا لزم األمر، يمكن إذا وجدت نفسك في حالة طوارئ ال مفر من

 أيًضا إجراء مقابلة شخصية في المقر.

 االندماج المهني

 

 المشورة بشأن وضعك المهني

 أعداد إزدياد فترة خالل تقدم كانت المهني والتأهيل العمل المهني، التكوين يخص ما في ةمشورال تقديم عرض

 المرتبطة العدوى ومخاطر الشخصي التواصل تقليل أجل من الهاتف طريق عن أساسي بشكل ناكورو حاالت

 .بها

 على قادرين نكون أن يسعدنا لذلك .لدينا الشخصية المشورة خدمات بتوسيع حاليًا المتناقص اإلصابات معدل لنا يسمح

 ." المكان عين في  "المهني وضعك لمناقشة الماضي في كما معك يدالمواع ترتيب

 .موظفينا ومصلحة لمصلحتك - الصارمة والسالمة النظافة لقواعد متثالإلل اهتماًما نولي 

فإن تركيزنا ينصب في كل محادثة دائًما على منحك الدعم والمشورة  -ولكن سواء كانت المشورة عبر الهاتف أو شخصيًا 

 المناسبين.

قتك على وجه التحديد في شق طريقك في عالم العمل ومساعدتك في العثور على وظيفة تناسبك وذلك ألننا نرغب في مراف

 وتناسب وضع الحياتي تماًما.

   FFP-2.فئة من او طبية كمامة بارتداء وفقط مسبق موعد مع فقط اللقاء

تحديد موعد مسبق. ستحتاج  بغرض التحكم في حركة المرور العامة بدقة، ال يمكن إجراء المقابالت الشخصية إال بموجب

   أثناء مقابلتك الشخصية. FFP2 فئة من او طبية كمامةأيًضا إلى 

 اتفاقيات االندماج

إذا لم يكن لديك حاليًا اتفاقية اندماج سارية، فالرجاء عدم القلق بشأن ذلك. اتفاقية االندماج السارية ليست شرًطا لدفع 

 ي االندماج المختص بك بمجرد وجود حاجة إلى إبرام اتفاقية اندماج جديدة.إعانات التأمين األساسي. سيتصل بك أخصائ

 إجراءات االندماج وفرص العمل

إلمداد عمالئنا بأفضل دعم ممكن في المواقف الحياتية المختلفة، فإننا نقوم دائًما في مكتب العمل في فوبرتال بتوفير عدد 

 العام. كبير من اإلجراءات وفرص العمل التي تخدم الصالح

 فوبرتال في العمل كمركز دائًما أنشأنا الحياة، ظروف مختلف في أفضل بشكل عمالئنا إعانت من للتمكن

 . العامة المصلحة أجل من العمل وفرص العمل عروض من متنوعة مجموعة



 زيادة و اإلغالق مراحل أثناء العمل فرص إغالق تم وبالتالي، .البداية منذ العروض هذه على كورونا وباء أثر

 عروض على بدورهم اإلندماج خدمات مقدمو حافظ .ضروري غير شخصي تواصل أي لتجنب الوباء انتشار

 . والرقمي البريدي ، الهاتفي الدعم إلى نسبيًا بسرعة وتحولوا الوقت هذا خالل بديل شكل في بهم الخاصة الدعم

 لشركائنا اآلن بها المرتبط اإلجراءات وتخفيف حاليًا العدوى حدوث معدل باسم يعرف ما انخفاض ييسمح

 . الشخصي بالحضور العمل إلى بالعودة

 اعدت وقد .طفيفة تغييرات مع ذلك كان وإن - تقريبًا بالكامل اآلن متاحة المتنوعة الدعم عروض ان :يعني ما

 . الغََرض لهذا النظافة و المهنية بالسالمة خاصة برامج المؤسسات كل

 ! قصوى أولوية التعاون في وشركائنا عمالئنا صحة تبرتع :ينطبق يلي ما ألن


