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 ؟ةاالجتماعی المساعدة يما ھ
 . ا طارئ ا مال� ا الذين يواجهون ظرف لألشخاصدم قَ تُ ي ذال المساعدة �ي  ةاالجتماع� المساعدة

 فقات المع�شة والسكن. ن ةالجتماع�ا لمساعدةا�ي غتن أ جب� 
ل�ة. مزمات اللتالمسو نا�ة الجسد�ة، عصار�ف الغذاء، واللباس، والمتضم نفقات المع�شة و   ن  �ن
 ال�ه��اء، والتدفئة. و التشغ�ل،  صار�فمو تتكون تكال�ف السكن من اال�جار، و  
ن الص�ي النمساوي.  مؤمنا  كفراد أ�تأو أن تكون أنت  ةاالجتماع� لمساعدةامن خالل  �مكنو   ي صندوق التأمني

 �ن

 ما ھي الشروط المطلوبة؟

ي حال توفر النقاط التال�ة:  ةاجتماع� مساعدةال �مكنك الحصول ع� 
 إّ� �ن

ي من �س لد�كل 
 . شكل كاٍف �ائلتك ع�و  كب المرتبطة لح�اةاور�ات �ن تغط�ة ل المال ما �ك�ن

ي النقطة  ا شار إليهملا المبالغ نمجب أن �كون دخلك أقل � 
 . 3�ن

ي غرا�س. �لرئ��ي و ا كنكس مقر  جب أن �كون� 
  قامتك الفعل�ة �ن

ي النمسا ( ك�دجب أن �كون ل� 
ي لوفقا و ام�ي الجنس�ة النمساو�ة، حثل محق اإلقامة الدائمة �ن وط معينة مواطىن �ش

ن إلقامة دائمةالمنطقة االقتصاد�ة األورو��ة،   ). واألشخاص الحاملني
ي النمسا. � 

 جب أن �كون لد�ك حق العمل �ن
ي ج�جب أن تكون مسو  

 . )AMSكتب العمل (مال �ن
 �جاد مكان عمل. إل  لجهد اذل �لس�ي و اجب عل�ك وع� عائلتك � 

ي  و�ضم الدخلأوال. بك الدخل واألموال الخاصة استخدام  عل�ك �جب ةاجتماع� مساعدةللحصول ع�  جميع اإليرادات الىت
 لد�ك، مثل: 

 خل العملد 
 دل البطالةب 
 ساعدة حاالت الطوارئم 
 دل رعا�ة الطفلب 
 لنفقات الزوج�ةا 
 و دخل التقاعدأ 

 

معلومات حول 
 ةاالجتماعی المساعدة

 مدينة غرا�س
 مصلحة الشؤون االجتماع�ة

ةاالجتماع� مساعدةقسم ال  
 غرا�س 8011 | 26ش/ شم�دغاسه 

+43 316 872-6450 ت.:    
 : ي

وين �د االل��ت   sozialunterstuetzung@stadt.graz.at  ال�ب
www.graz.at 
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وة  : ، و�ي االجتماع�ة المساعدةعند حساب يتم استثناؤها أصول معينة  وهناك . �ي كل ما تمتل�ه ال��

ي �سكن فيها بنفسك. للب�ت أو الشقة المُ ا   ك الىت
ي تحتاجها للعمل أو ا   سبب اإلعاقة. �لس�ارة الىت
ي �صل مقدارها إ� ا   وهذە ستة أضعاف الحد األق� للمعدل)(للشخص  يورو كحد أق� 5.867.64لمدخرات الىت

 . الما�ي  كوضعبلد�ة غرا�س) بالتحقق من اإلدارة المحل�ة / = وستقوم الدائرة (

 یرجى االنتباه إلى أنھ:

، ف�مكن للدائرة، إذا كنت تمتلك بيت 3��� من أ دة مل ةاجتماع� ساعدةمذا كنت تحصل ع� إ  أو  ا سنوات ع� التوا�ي
 تطلع ع� السجل العقاري. شقة، أن 

ي مكتب العمل (ل 
وفر لهم تي ال و  سنوات 3أطفال تحت سن  إذا كنت تر� أقارب أو  )AMSست ملزما بالتسج�ل �ن

ي 
 ة لرعا�ة األطفال. مؤسسمكان �ن

ي هذا  م��د من المعلوماتحصول ع� اللل
 مراجعة الدائرة المسؤولة عنك. ، �مكنك الخصوص�ن

 ؟ةاالجتماعی المساعدةكم یمكن أن یكون مقدار 
ي  وهذا . شخ�ي �شكل  لك (ولعائلتك) ةاالجتماع� المساعدةيتم حساب 

ي �مكنك الحصول عليها �ن هو الحد األق� للمبالغ الىت
 : 2023عام 

 ق�مة / �سبة الحد األق� الق�ا�ي  المعدل
ن و معدل الحد األق� لل ن �عاز�ني شكل األشخاص المع�لني

 فردنم
1.053,64 )100(% 

ن المستف�دين لألشخاص الحد األق� معدل  البالغني
ن  ي  المق�مني

 مجتمع اقتصادي�ن
 

ي للشخص 
 %)70( 737,55 األول والثاين

 %)45( 474,14 ابتداء من الشخص الثالث
 القا��نالمستف�دين لألشخاص معدل الحد األق� 

ي مجتمع اقتصادي
ن �ن  المق�مني

 

ي والثالث للشخص األول
 %)21( 221,26 والثاين

 %)17,5( 184,39 ابتداء من الشخص الرابع
ن �ع�ز�ادات للمُ   5سطر  2فرد وفقا للمادة نمشكل لني

ي نفقات المع�شة العامة 
لألشخاص للدعم �ن

 المستف�دين القا��ن

 

 %)12( 126,44  للشخص األول
ي 
 %)21( 221,26  للشخص الثاين

 %)27( 284,48  للشخص الثالث
 %)3( 31,61  ل�ل شخص آخر

ي نفقات المع�شة العامة 
 ل�ل شخصز�ادات للدعم �ن

سطر  40(وفقا للمادة ي احت�اجات خاصة ذ مستف�د 
االتحادي لذوي االحت�اجات  قانونالمن  2و  1

  الخاصة

 189,66 )18(% 
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 %)20يورو ( 210,73الحد األق� لبدل النفقات السكن�ة للشخص                               

ن والقا��ن الحصول ع�  ي السنة.  12 ةاالجتماع� المساعدة�مكن لألشخاص البالغني
 مرة �ن

 

 طلب؟الأین یمكن تقدیم 

 : ةجتماع�اال  المساعدة�مكنك تقد�م طلب 

ي  
ي مكتب البلد�ة)( بلديتك �ن

 �ن
ي  

 لبلد�ة غرا�س) أو الشؤون االجتماع�ة و مكتبأإلدارة المحل�ة ا الدائرة المسؤولة (�ن
ي  

للشؤون االجتماع�ة والعمل  11قسم  ،لحكومة اإلقل�م�ة لمقاطعة شتايرماركللتابع ا مركز الخدمات االجتماع�ة �ن
 غرا�س 8010، 9-7غاسه -واالندماج، ش/ بورغ

 طلب؟المن یستطیع أن یقدم 

ن �مكنك ت ل.  معك قد�م الطلبات لك وألفراد أ�تك المق�مني ن ي نفس الم�ن
 �ن

ي أن �كون ع� سب�ل المثال الممثل القان الشخص�مكن لهذا آخر أ�ضا.  شخصو�مكن تقد�م الطلبات من قبل 
أحد أفراد أو  وين

ل.  ن ي نفس الم�ن
 العائلة المق�م �ن

ل واحد،عندما �سكن  ن ي م�ن
ن �ن ي هذە الحالة�س� ذلك مجتمع اقتصادي.  عدة أشخاص بالغني

ي  ،�ن
ك. �ك�ن   تقد�م طلب واحد مش�ت

 كیف یمكن تقدیم الطلب؟

.  تقد�م الطلب�مكن مبدئ�ا   الطلب.  استخدام نموذجبح نَص يُ للحاجة إ� بعض المستندات،  ا ل�ن نظر دون استخدام نموذج رس�ي

ي مكتب الشؤون االجتماع�ة. 
�مكنك تحم�له أ�ضا من موقع مدينة غرا�س وموقع مكتب  �مكنك الحصول ع� نموذج الطلب �ن

 الشؤون االجتماع�ة. 

ي 
وين ي الموقع المذكور.  حكو�ي  كما يوجد نموذج ال��ت

 �ن

ئ  أن الشخص الذي �مكن االتصال به �شكل أسا�ي بصفتك المقدم الرئ��ي للطلب أو  �مكنك نموذج الطلب تعىب
 . )Antragsformular für AntragstellerInnenلمقد�ي الطلبات (

لك آخر ألي شخص �النسبة و  ن ي م�ن
 . )Anhang Aالملحق أ ( فعل�ك تعبئة، إ� دعم اجتما�ي أ�ضا �حاجة و  مق�م �ن

ن بدفع النفقو�النسبة  لك ،ةلألشخاص الملزمني ن ي م�ن
ن �ن ي حاجة إ� مساعدات اجتماع�ة، و  ،المق�مني

فعل�ك ل�سوا �ن
 ). Anhang Bالملحق ب ( تعبئة

ي الحكو�ي وقد تم 
وين ي النموذج االل��ت

 وسيتم فتح م��عات التعبئة عند الحاجة. ، لحق أ والملحق ب دمج الم�ن

 محددة لتقدیم الطلب؟ فترةھل یوجد 

ي أي وقت ةجتماع�اال  المساعدة تقد�م طلب�مكن 
 . �ن

وط، و ر جميع ال�ش
ُّ
ي حال توف

 . ابتداء من يوم تقد�م الطلب ةاجتماع� مساعدة�مكنك الحصول ع� �ن
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 ھا لتقدیم الطلب؟إلی ما ھي األوراق التي تحتاج

 ات المرتبطة بالشخص:بیانال

 طاقة التع��ف)بخصة الق�ادة، ر طاقة ه��ة رسم�ة (جواز السفر، اله��ة الشخص�ة، ب 
 هادة الم�الدش 
 ثبات المواطنةإ 
 اإلقامة) و شهادةأ��ــــح اإلقامة تبات اإلقامة القانون�ة (ثإ 
ا�ةو قد الزواج / عث�قة و    ث�قة ال�ش
 سخة التس��ة�و أرقة حكم الطالق و  
ا�ة المسجلةفإبرام أو  ثباتإ   ض ال�ش
 قم الضمان االجتما�ي ر  
ن / وكالة) لوصا�ةا( لتف��ضاثبات إ   ع� البالغني
 عنه من قبل الدائرة) سار فالستامكن �ثبات �سج�ل مكان السكن (إ 

 البیانات المرتبطة بظروف السكن:

 قد اإل�جارع 
 ورة عن ق�د السجل العقاريص 
 ة�التشغ�ل صار�فمللثبات إ 
 رى مرتبطة بالسكنخ�ة نفقات أأ 

 :الدخلبالبیانات المرتبطة 

 �ان الراتبب 
 �بة الدخل�ن قي�م ت 
ي اإلعانة من مكتب العملت�ان ب 

 ل�ت
ي  ثباتاتإ 

  لتقاعد ااتب واستحقاقات ر تل�ت
 دل رعا�ة الطفل�المرض و  دلبثبات من صندوق الضمان االجتما�ي بخصوص إ 
 ثباتات حول مقدار النفقة الزوج�ةإ 
 لتقار�ر المرتبطة بتقي�م الممتل�ات العقار�ة والغاباتا 
 قود اإل�جارع 

 :المرتبطة بالممتلكاتالبیانات 

وة رد ج   ال��
 فاتر التوف�ي د 
 سابات االدخار لغرض البناءح 
ي ك 

 شوف الحساب الم��ن
 ألوراق المال�ةاألسهم / ا 
، حلحسابات الجار�ة، اخصوصا و لموجودة (البنك�ة اائمة بالحسابات ق   سابات األوراق المال�ة)حسابات التوف�ي

 البیانات المرتبطة بالقدرة على العمل:

 ملعثبات �سج�ل البحث عن إ 
 خصوص عدم القدرة ع� مزاولة العملب ق��ر ت 
 � العملعثباتات حول عدم القدرة إ 
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 ما ھي التكالیف المترتبة على ذلك؟

تبة   . ةاالجتماع� المساعدةتقد�م طلب  ع�ل�ست هناك تكال�ف م�ت

 معلومات ھامة

 ع�وطرأ أي تغي�ي  ةاجتماع� مساعدةإذا كنت تحصل ع� 

 خلكد 
 متل�اتكم 
 ائلتكع 
 روف سكنكظ 

 تبليغ الدائرة بذلك فورا. �جب عل�ك 

ي حال دخولك المستش�ن كما 
ن أو أل �جب التبليغ فورا �ن ي حال تواجدك خارج��� من أسبوعني

تب سلم تقم بذلك،  ا إذ . البالد  �ن ي�ت
ي هذە الحالة إ

ي حال  أ�ضا  هذا األمر  و�نطبق. ةاالجتماع� المساعدة رجاععل�ك �ن
معلومات  إخفائكمعلومات خاطئة أو  تقد�مك�ن

 معينة �شكل متعمد. 

ي تم الحصول عليها ع� وجه غ�ي حق بعد سنوات أن تطالبللدائرة كذلك و�مكن  جاع المساعدات الىت  . أ�ضا  باس�ت

اث كبع� ثروة (كالفوز بال�انص�ب  ةاالجتماع� المساعدةانتهاء سنوات من  3إذا حصلت بعد  )أو الحصول ع� م�ي ، ف�جب �ي
ي حال وفاة الشخص الحاصل ع� و. ةاالجتماع� المساعدةعل�ك إرجاع 

تب ع� الوَ ةاالجتماع� المساعدة�ن  رجاعإ ثةرَ ، ال ي�ت
اث.  ةاالجتماع� المساعدة ي حال وجود م�ي

  إّ� �ن

ي حال حصولك ع� مال من شخص ل�س من أفراد أ�تك �شكل منتظم، ف�مك
 . ةاالجتماع� مساعدتكن خصم هذا المبلغ من �ن
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