درخواست برای اعطای مزایا قرارقانون مزایای پناهجویان)1. (AsylbLG
لطفا ً دقیقا ً و بطور کامل پُرکرده و مورد مربوطه اش را عالمت بزنیید 1.1
اطالعات مطالبه شده برای پیشبرد کار درخواست ضروری میباشد  .قرار مواد  ۶۰ببعد قانون اجتماعی  ،شما 1.2
مؤظف هستید که همهٔ حقایقی را ذکر کنید که برای اعطای مساعدت ضروری میباشند .

شرایط شخصی درخواست کننده2.:
نام  ،نام خانوادگی2.1 :
تاریخ تولد  ،محل تولد2.2 :
زندگی جدا از تاریخ ____ )e

بیوه )c

طالق گرفته )d

متأهل )b

مجرد ) aوضعیت خانوادگی2.3 :
محل سکونت  ،جاده  ،پالک2.4 :
تابعیت a) ________ :

2.5

بیم ٔه صحی شده نزد _______ )b

درخواست پناهندگی نموده به تاریخa) ________ :

2.6

درخواست پناهندگی رد شده با تصمیم از تاریخb) ________ :
تصمیم ادار ٔه فدرال برای برسمیت شناختن پناهندگان خارجی برای ازسرگیری 2.7
بلی  ،تصمیم از تاریخ _________  ،تسلیم شده بتاریخ _________
شمار ٔه b) MID

خیر :جریان پناهندگی
شمار ٔه کارت شناسائی )a

2.8

اعضای خانواده که در خان ٔه مشترک باهم زندگی میکنند3.:
تاریخ تولدc) :

نامb) :

نام خانوادگیa) :

تاریخ تولدc) :

نامb) :

نام خانوادگیa) :

3.1

اعضای خانواده که خارج از خانه زندگی میکنند4.:
محل سکونتe):

رابطهٔ خانوادگی با درخواست کننده d):تاریخ تولدc) :

نامb) :

نام خانوادگیa) :

4.1

شرایط اقتصادی درخواست کننده در  ۱۲ماه آخر5. :
ماهانه

:خالص

:شرایط درآمد (لطفا ً مدراک را ارائه نمائید) 5.1
درآمد از کار مستقل یا غیرمستقل5.1.1______________:

کارفرما (نام و آدرس)5.1.2___________________________:
درآمدهای دیگر ( مانند بازنشستگی  ،پول بیکاری وغیره)5.1.3________________________ :
اگر به  ۵.۱امکان اظهارات وجود ندارد  ،به سؤال ذیل پاسخ بدهید5.2 :
از چه راهی امرار معاش میشد ( غذا  ،مسکن وغیره) ؟ 5.2.1
چه کسی به شما کمک میکرد و یا چگونه کمک میشدید (کمک مادی  ،یا کمک مالی) ؟ 5.2.2
نام  /آدرس 5.2.3___________________________:

چه نوع کمک ؟_________________________5.2.4
بعد از خروج از محل استقامت اختصاص شده شما در کجا زندگی میکردید ؟ 5.3
نام  /آدرس ___________________________:
شرایط مالی 6.
دارائیهای نق دی ________________________________________ 6.1
دارائیهای پس انداز ______________________________________ 6.2
دارائیهای دیگر (مانند ماشین  ،زیور) ___________________________ 6.3
_________________________________________________ 6.4

حساب بانکی (درصورت موجودیت):
بیک _____________________ )b

7.

ایبان _____________________ )a
مؤسسه بانکی __________ )c

من محتوای سؤاالت در"درخواست برای اعطای مزایا  ،قرار قانون مزایای پناهجویان" را فهمیدم و برمن معلوم 8.
است که در صورت جوابدهی اطالعات نادرست ویا نامکمل  ،میتوانم تعقیب کیفری شده و مجبور به دوباره پرداخت
کمکهای ناحقی میباشم که گرفته ام  .به من معلوم است که من مجبورهستم الی سه روز بعد از شروع کار  ،اشتغال به
کاررا به ادارهٔ منطقهٔ آنسباخ  ،ادارهٔ کمکهای اجتماعی معرفی کنم  .برعالوه به من معلوم است که هرتغییری در درآمد
و شرایط مالی ام را و همچنان هر تغییری در حالتم را بالفاصله به ادار ٔه منطق ٔه آنسباخ  ،ادار ٔه کمکهای اجتماعی
معرفی نمایم .

محل  ،تاریخ و امضأ 9.
___________________________
کود پُستی  ،محل
تاریخ

____________ ____________
امضای متقاضی کمک یا نماینده قانونی او

دقت :پیشبرد کاردرخواست  ،تنها بعد از گواهی ناحی ٔه مربوطه  ،ممکن میباشد!!!!10.
اطالعات بررسی شد  .مدارک مربوطه – تاجائیکه ضمیمه نیستند – نگریسته شده اند .
درخواست کننده (با اعضای خانوادگی ذکر شده اش) در آدرس فوق
ثبت شده از تاریخ ________  ،ثبت شده بود از تاریخ ________  ،جدیدا ً ثبت شد از تاریخ ________
تذکر ادار ٔه ثبت_______________________________________________________ :
محل  ،تاریخ:
_________________________

ُمهر  ،امضأ
ازطرف
____________________________

