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شما از خدمات اجتماعی و یا اداره کار پول دریافت میکنید و قصد دارید کار کرده و پول خود را در 
 بیاورید. به چه چیزهایی باید توجه بنمایید؟

کار کردن بهترین راه برای ادغام در جامعه میباشد. اشخاص شاغل عالوه بر کسب تجربیات نو و 
شخصی که شاغل است و برای تامین معاشش بقدر کافی بهبود زبان با اشخاص جدید آشنا میشوند. 

در صورتیکه به کاری  درآمد دارد دیگر از خدمات اجتماعی و یا اداره کار پولی دریافت نمیکند.
مشغول شوید که در ازای آن درآمدی داشته باشید، باید این موضوع را با کارمند متصدی امورتان در 

ما میزان درآمد کاری شما را مالحظه خواهد کرد. چنانچه میان بگذارید. کارمند متصدی امور ش
درآمد شما کافی نباشد، کماکان از خدمات اجتماعی و یا اداره کار، یارانه دریافت خواهید نمود. ممکن 

است که آین مبلغ  قدری کمتر از مبلغ دریافتی قبلی شما باشد، چون شما هم اکنون در ازای کارتان 
 پول دریافت مینمایید.

 
 :روند نیا لیدل

خدمات اجتماعی و اداره کار صرفا به اشخاصی یارانه میدهند که قادر به تامین معیشت خود نباشند. 
این موضوع در آلمان یک اصل میباشد. هر مورد متفاوت با موارد دیگر است و در نتیجه مقامات در 

 این باره تحقیق میکنند.
آگاه بنمایم؟ چرا باید خدمات اجتماعی یا اداره کار را  

، امکان دارد که بعدا به پس دادن نکنید مطلعچنانچه خدمات اجتماعی یا اداره کار را از اشتغالتان 
 یارانه دریافتی مجبور شوید. 

 توجه:
از آغاز به کاربا متصدی امورتان صحبت کنید تا درباره تاثیر درآمدتان بر رایانه آگاه شوید. قبللطفا   

ورت اینکه خودم قادر به تامین معاشم باشم، یارانه حذف شود؟آیا ممکن است که در ص  
از شروع بکار با متصدی امورتان  قبلبلی. درآمد بیشتر ممکن است به قطع شدن یارانه منتهی شود. 

 مشورت نمایید.
 توجه:

 همچنین در صورت دریافت کمک هزینه برای فرزندان یا اجاره خانه، ملزم به آگاه کردن اداره کار یا
 خدمات اجتماعی میباشید.

 آیا باید خدمات اجتماعی یا اداره کار را از دیگر عوایدم مطلع سازم؟
بلی، شما باید تمام عوایدتان را، از هر محل یا در ازای هر چیز، به اطالع برسانید. خدمات اجتماعی 

کرد.و یا اداره کار درباره اثر گذاشتن تمام عواید متفرقه بر یارانه مطالعه خواهد   
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