عنواننا:

Landeshauptstadt Magdeburg
Sozial - und Wohnungsamt

مصلحة الشئون االجتماعية
Landeshauptstadt Magdeburg
Sozial- und Wohnungsamt
Abteilung Zuwanderung
Georg-Kaiser-Straße 3
39116 Magdeburg
تلفون0391 / 5 40 6605 :
فاكس0391 / 5 40 6658 :
ايميل:

sozial-und-wohnungsamt@magdeburg.de

كيف يمكنكم الوصول إ ى عنواننا:


بواسطة ترام رقم  5أو رقم ) 10املحطة األخ ﺮة(



بواسطة الباص رقم  54أو  55أو 58

للتقدم بطلب الحصول ع ى املعونة االجتماعية )مخصصات البطالة -فئة(
لكل من
طال اللجوء )املع ﺮف م( أو الالجئ ن واألشخاص الحاصل ن
ع ى حق الحماية املؤقتة

اجراءات تقديم طلب الحصول ع ى مخصصات البطالة -فئة  IIي مصلحة الشئون
االجتماعية
ير ى تقديم طلب الحصول ع ى مخصصات البطالة -فئة  IIي دائرة الهجرة التابعة ملصلحة
الشئون االجتماعية ال تعمل بالتعاون مع مركز العمل والتوظيف ) (Jobcenterي مدينة
ماغديبورغ ،وذلك من األشخاص التالية:



طال اللجوء )املع ﺮف م(
الالجئ ن واألشخاص الحاصل ن ع ى حق الحماية املؤقتة

ما ي الوثائق املطلوبة؟
 ٠تصريح اإلقامة )لكافة أفراد العائلة(
 ٠أمر الفرز وال ﺮحيل ا ى ماغديبورغ
 ٠أمر اإليفاد إ ى سكن اللجوء /عقد إيجار السكن )أو كل ما(
 ٠خطاب إيقاف مخصصات طال اللجوء )براءة الذمة( أو براءة الذمة من الـ Jobcenter
السابق
 ٠إثبات فتح حساب بنكي أو ورقة املوعد لهذا الصدد
 ٠شهادة عضوية ي التأم ن الص ي
٠قرار املكتب االتحادي للهجرة والالجئ ن )قرار االع ﺮاف باللجوء(
٠شهادات امليالد  /عقد الزواج )م ﺮجم إ ى األملانية(

ما نوع املساعدة املقدمة من فريق الـ  Jobcenterي دائرة الهجرة؟

۰
 ۰تقديم طلب الحصول ع ى مخصصات البطالة -فئة II
 ۰التسجيل ي التأم ن الص ي
۰فتح حساب بنكي
۰التقدم بطلب ع ى بدل/معونة األطفال )(Kindergeld
۰التقدم بطلب ع ى بدل الوالدين )(Elterngeld
تعبئة الطلبات

الستفساراتكم وللحصول ع ى املساعدة:
غرفة رقم111 :
Frau Konovalov
غرفة رقم111 :
Frau Bahn
غرفة رقم112 :
Frau Albrecht
غرفة رقم112 :
Frau Knopf-Kaltenborn

 /ت0391 5406643 :
 /ت0391 5406642 :
 /ت0391 5406641 :
 /ت0391 5406640 :

أوقات الدوام:
االثن ن:
الثالثاء:
األربعاء:

12.00 - 9.00
 12.00 - 9.00و 14.00
مغلق

الخميس:
الجمعة:

12.00
12.00

- 9.00
- 9.00

17.30 -

