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 پشتیبانی اجتماعی چیست؟

  چار مض�قه ما� هستند. �ک �شتیباین برای ا�سانهایی است که د �شتیباین اجتما�

 های سکونت شما را پوشش دهد. عاش و ه��نهمشتیباین اجتما� با�د � 
ل �ب��وط به خورا�، پوشا�، منظور از معاش مخارج م  ن  باشد. هداشت بدن و  اثاث م�ن
 باشند. �های جاری، برق و گرما�ش ��نهههای سکونت شامل اجارە، ��نهه 
 توان�د نزد صندوق سالمت ات��ش ب�مه ش��د. وسط �شتیباین اجتما� شما و  �ستگانتان �ت 

 چھ شرایطی وجود دارند؟
 توان�د �شتیباین اجتما� در�افت کن�د که موارد ذ�ل وجود داشته باشند: شما تنها زماین �

 خود و خما به اندازەش 
گ

این مک�ن پوشش ده�د. ی کا�ن پول ندار�د تا ن�ازهای زند� ن  انوادە خود را به م�ی
 باشد.  3عنوان شدە در شمارە  الغبرآمد شما با�د کم�ت از مد 
 باشد.  Grazحل سکونت اص� و اقامت واق� شما با�د در م 
ا�� خاص شهروند  : در ات��ش باش�د (برای مثال لندمدتبما با�د محق اقامت ش  منطقه  شهروند ات��ش، تحت �ش

 . ) “Daueraufenthalt – EG„فرد دارای �ک اقامت بلندمدت  ا،اقتصادی ارو�
 ما با�د اجازە کار در ات��ش را داشته باش�د. ش 
 ثبت گشته باش�د.  (AMS)نزد خدمات بازار کار  و  
ن �ک محل کار تالش کن�د. ش   ما و خانوادە شما با�د برای �افنت

د. به عنوان درآمد تما� عا�دایت که شما برای در�افت �شتیباین اجتما� با�د ابتدا درآمد و دارایی  شخ� مورد استفادە قرار گ�ی
 باشند، برای مثال: دار�د مد نظر �

 رآمد کار،د 
 ول ب�کاری،پ 
 العادە،مک در حالت فوقک 
 ول مراقبت از فرزندان،پ 
 ،معاش هایرداخیت پ 
 با � 

گ
 از�شست�
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هایی که در تمل� آنها هست�د. البته  دارایی  ن  باشند: تثین �ی �شتیباین اجتما� مسها در محاسبهبر�ن از دارایی �عین تما� چ�ی

لم  ن  شخ� که خود شما سا�ن آن هست�د.  انهخ�ا  �ن
 ودروی الزم به دل�ل کار �ا معلول�ت. خ 
ن ین مایورو برای هر فرد ( 5867.64اندازها تا حدا��� س�   )دا��� ن�خ استحشش َبرابر�  ان�ی

) وضع�ت دارایی شما Grazم��وط به  (Magistrat)شهرداری / (Bezirkshauptmannschaft) ادارە مدی��ت منطقه ⁼(ادارە 
 را برر� خواهد کرد.  

 توجھ داشتھ باشید:

ل �ا دارە �اسال �شتیباین اجتما� در�افت نمای�د،  3ر صوریت که به طور مداوم ب�ش از د  ن تواند ا�ر در تمل� �ک م�ن
 خانه باش�د، به دف�ت ثبت امال� و مستغالت مراجعه نما�د. 

سال هستند و برای آنها نهاد مراقبیت کودکان  3نمای�د که، ز�ر از کودکان مراقبت � ی نمودە �ا �ر از �ستگان پرستار ا  
 ندار�د.  AMSدر  اخت�ار گذاشته �شدە است، ن�از به ثبت خود نزد 

 ی مسئول شما بدست آور�د. توان�د نزد ادارەاطالعات تکم�� در این راستا را �

 تواند باشد؟میمیزان پشتیبانی اجتماعی چقدر 

حدا��� مبالغ ذ�ل را  2023گردد. شما در سال�انه محاسبه ��شتیباین اجتما� برای شما (و خانوادە شما) به صورت جدا 
 دار�د: در�افت �

� ن�خ
ر مبلغ/درصِد حدا��� رَّ

َ
 ن�خ ُمق

  هاتک والدافراد تنها و حدا��� ن�خ برای  %)100( 1.053,64
 � جمع�تدر  کهبالغ   ذینفع افرادحدا��� ن�خ برای 

گ
  کنند اقتصادی زند�

ن  %)70( 737,55 ن و دومنی  برای اولنی
ن  %)45( 474,14   از سومنی

 � جمع�تکه در   صغ�ی  ذینفع حدا��� ن�خ برای افراد
گ

 کننداقتصادی زند�
ن  %)21( 221,26 ن و سومنی ، دومنی ن  برای اولنی
ن  %)17.5( 184,39   از چهارمنی

به منظور �شتیباین از معاش  z 2 5بر اساس مادە  ها برای تک والدها ه��نهکمک
 عمو� برای افراد ذینفع صغ�ی 

ن  %)12( 126,44  برای اولنی
ن  %)21( 221,26  برای دومنی
ن  %)27( 284,48  برای سومنی
 بعدی فرد برای هر  %)3( 31,61
و  1معاش عمو� هر ذینفع دارای معلول�ت (بند ها به منظور �شتیباین از ه��نهکمک %)18( 189,66

ن قانون معلول 40مادە  2   فدرال)نی

ِت ه��نه ل�َّ
�
 %)20یورو (210,73 های سکونت برای هر فردحدا��� ک
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 بار در سال در�افت نمایند.  12توانند �شتیباین اجتما� را بزرگساالن و افراد صغ�ی �

 توان درخواست ارائھ داد؟کجا می

 های ذ�ل درخواست �شتیباین اجتما� را ارائه ده�د: توان�د در مکان� شما 

 ر بخش خود (ادارە بخشداری)د 
 �ا )Graz�ا ادارە اجتما� شهرداری م��وط به  و  دارە مدی��ت منطقهار ادارە مسئول (د 
مارک، قسمت در مرکز خدمات اجتما� ادارە د    11ولت ا�الت شَت�یِ

 Burggasse 7-9, 8010 Grazامور اجتما�، کار و ادغام، 

 تواند یک درخواست ارائھ دھد؟چھ کسی می

ن اعضایی از خانوادەها را �درخواست  �توان�د به شخصه برای خود و همچننی
گ

کنند ارائه ی شما که در خانواری �کسان زند�
 ده�د.  

ن توسط فرد د�گری ارائه گردند. برای مثال: �ک نمایندە قانوین �ا �� از اعضای خانوادە که  توانند ها �البته درخواست همچننی
� 

گ
ک زند�  کند. در خانواری مش�ت

� 
گ

 (Wirtschaftsgemeinschaft)اقتصادی  جمع�تکنند، آن را زماین که چندین بزرگسال همراە �کد�گر در �ک خانوار زند�
ک کا�ن �در این صورت  نامند. �  باشد. ارائه �ک درخواست مش�ت

 درخواست را چگونھ باید ارائھ نمود؟

 درخواست را �
�
گردد تا از فرم تقاضا باشد، پ�شنهاد �توان بدون قالب ارائه نمود. اما از آنجا که ن�از به بر�ن از مدارک �اساسا

 استفادە شود. 

ن از صفحه شما �فت کن�د. توان�د از ادارە اجتما� در�افرم تقاضا را � و صفحه  Grazشهر  نخست سا�تتوان�د آن را همچننی
 نخست سا�ت ادارە اجتما� دانلود کن�د. 

ن �ک فرم ون�ک در صفحه نخست سا�ت-دولت-همچننی  های مذکور در اخت�ار قرار دارد. ال��ت

 Antragsformular fürاض�ان متقفرد مخاطب اص� در �ک روند، فرم تقاضا برای به عنوان متقا�ن اص� �ا 
AntragstellerInnen  تکم�ل نمای�د.  را 

 را تکم�ل نمای�د.  Anhang Aباشد، پیوست آ برای هر فرد د�گر در خانوار شما، که ن�ازمند �شتیباین اجتما� �

ِل معاش، در خانوار شما، که ن�از به �شتیباین اجتما� ندارند، پیوست ب  فُّ
�
را تکم�ل  Anhang Bبرای افراد تحت َت�

 نمای�د. 

ون�ک پیوست آ و ب گنجاندە شدە و خانه-دولت-در فرم  گردند. های م��وط به تکم�ل در صورت ن�از باز �ال��ت

 زمانی وجود دارند؟ ھایِ ُمھلَتآیا 
 توان هم�شه ارائه نمود. درخواست �شتیباین اجتما� را �

ا�ط صدق نمایند، شما از   دار�د. روز ارائه درخواست، �شتیباین اجتما� در�افت �در صوریت که تما� �ش
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 برای درخواست بھ چھ مدارکی نیاز دارید؟

 فرد: در مورداطالعات 

، گواهینامه،  ه��ت عکس ند س   )ارت ه��تکدار رس� (گذرنامه، کارت شناسایی
 ناسنامهش 
 درک شهروندی ات��شم 
 درک اقامت قانوین (عنوان اقامت �ا گوا� اقامت)م 
 همجنسند ازدواج دگرجنسس 

گ
�ک زند�  گرا�ان گرا�ان / سند �ش

 کم طالق و �ا �سخه مصالحهح 
 درک �شک�ل و �ا انحالل �ک پیوند مدین م 
 مارە ب�مه اجتما�ش 
 (م 

گ
 )مایندە حفاظت از بزرگساالن / وکالتندرک نمایند�

 درک ثبت (امکان سئوال از ادارە وجود دارد)م 

 در مورد شرایط سکونت:

 رارداد اجارەق 
 ستعالم دف�ت ثبت امال� و مستغالتا 
 های جاری محل سکونتدرک ه��نهم 
 های م��وط به خانهایر ه��نهس 

 در مورد شرایط درآمد:

 درآمد ه�ای�دت 
 رار اداری مال�ات بر درآمدق 
 ای�د�ه در�افِت پرداخیت از خدمات بازار کار،ت 
 دارک پرداخیت م 

گ
 های باز�شست�

  در مورد پول ب�مار و پول مراقبت از فرزندان های درماین �مهبای�د�ه صندوق ت 
� معاشم 

ان پرداخیت ن  دارک م�ی
 مال� کشاورزی و جنگلداریارار اداری ارزش واحد در مورد ق 
 راردادهای اجارەق 

 در مورد شرایط دارایی:

 هرست دارایی ف 
چهد   اندازهای �سف�ت
 انداز ساختراردادهای �سق 
 های حسابستعالما 
 هام / اوراق بهادارس 
دە بان�انداز، حسابهای �سهای جاری، حسابسابحهای موجود (به و�ژە سابحه�ه ل�ست از ت   )های س�پ

 در مورد اِعماِل نیروی کار

 ای�د�ه رزرو/�ادداشت در مورد جستجوی کارت 
 اتواین در انجام کارنزارش کارشنا� در مورد گ 
وی کار اِ جود مانع در و دارک در مورد م    عماِل ن�ی
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 گردند؟ھای ایجاد میچھ ھزینھ

 گردد. ای برای شما ا�جاد ن��شتیباین اجتما� هیچ ه��نهدر ارتباط با درخواست 

 اطالعات مھم

ی در موارد ذ�ل ا�جاد گردند،  ا�ر شما �شتیباین اجتما� در�افت نمای�د و تغی�ی

 رآمد شما،د 
 ارایی شما،د 
 انوادە شما �اخ 
 ونت شماا�ط سک�ش  

 با�د این مسئله را بالفاصله به ادارە اطالع ده�د. 

ن ا�ر ب�ش از دو هفته در ب�مارستان �ا خارج از کشور حضور دار�د، با�د این مسئله را بالفاصله اطالع ده�د. ا�ر  همچننی
به عمد اظهاری غلط نمودە �ا باز�رداخت نمای�د. این مسئله در صوریت که شما رساین ننمای�د، با�د �شتیباین اجتما� را اطالع

ن صادق � موضو� را پنهان کردە   باشد. باش�د، ن�ی

ن ادارە �  های در�افت نمودە به ناحق را مطالبه نما�د. پرداخیت باز�رداخِت تواند حیت چندین سال بعد ن�ی

اث بزرگبختبرندە شدن در د: ی �شتیباین اجتما� به �ک دارایی (ماننسال بهد از خاتمه 3ا�ر �  با�د  ) رس�د�د،آزمایی �ا م�ی
�شتیباین اجتما� را باز�رداخت نمای�د. ا�ر فرد ذینفع �شتیباین اجتما� فوت کند، وراث تنها در صوریت با�د �شتیباین اجتما� 

ای� وجود داشته باشد.   را باز�رداخت نمایند که، اصً� م�ی

باشد، امکان ک� این مبلغ از �شتیباین اجتما� نمای�د که، عضو خانوادە شما ن�ا�ر به صورت منظم از فردی پول در�افت �
 شما وجود دارد.  
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