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  شما ی هبرای استفاد
  

  نکات و اطالعات مهم در مورد وظايف شما، 
   انای بيکار تأمين پايه ی ويژهکمکهای اجتماعی   چنانچه

  .داريد دريافت میرا ) پول بيکاری دو(

  
ی قانونی ممکن  شده بينی بخاطر عواقب پيش  از شما در مقابل مخاطرات و آسيبهايی صيانت بعمل آورند که  ها اين است که رسالت اين راهنمائی

  . وظايف و تعهدات خود عمل ننمائيد  به  است بوجود بيايند، چنانچه
  

  همکاری فعال
توانـايی کسـب و کـار دارد و امـا       بعنوان فردی که  جستجوگران کار اين است که هم شما  به  ای و اوليه شرط اعطای مساعدتهای تأمين پايه پيش

کننـد، تمـام امکانـات و     با شما در اجتماع خانوادگی نيازمند شما زندگی می  د و هم افراد و بستگانی کهباش اکنون نيازمند کمکهای اجتماعی می
  .کمکهای دولتی الزم باشد را بکار بگيريد  کم کاستن از نيازمنديتان به و دست  دادن به برای پايان  های خود را که توانايی

  ويـژه  های الزم برای جذب و ادغام شما در بازار کار همکاری کنيد، به شما بايد بعنوان انسان نيازمند دارای توانايی کار بطور فعال در تمام دوره
بازار کـار را بايـد     تالشهايی برای جذب به  خود شما چه  دارد که مقرر می  از جمله  افقنامهاين تو. کار را ببنديد  ی جذب و ادغام به يک توافقنامه

  .اثبات برسانيد  به  را برای اين اداره بازار اشتغال و يافتن کار  صورتی و چندبار اين تالشهای شخصی خود برای جذب به  چه  انجام دهيد و به
  

  تنبيهی اقدامات/ انتظاربودن پذيرش کار  قابل
لحـاظ    توانايی انجام آن را به  حکم قانون مکلف و متعهد هستيد، هر کاری را بپذيريد که  ای دولت به ی خدمات يارانه کننده شما بعنوان دريافت

همچنـين بايـد    شـما ). سال و يا پرستاری از يکی از بستگان مانع شما باشند  کردن کودکی زير سه بزرگ  مگر اينکه(روحی، روانی و بدنی داريد 
مغاير اصول اخالقی   مزد نامبرده  تاجائيکه، باشد  يا زير سقف معمولی اين منطقه  ی آن زير تعرفه حقوق مربوطه  باشيد، کاری را بپذيريد که  آماده

  . عمومی نباشد

بـرای  ! دنبال خواهد داشـت   توانيد دليل مهم و موجهی برای آن بيابيد، عواقب مالی محسوسی را به نمی  و تعهد، چنانچه  زيرپاگذاشتن اين وظيفه
هـای   توان از وی توقع داشت نپذيرد يا شـرکت در اقـدامات و دوره   میپذيرش آن را   کاری که  بيهی مشمول کسی خواهد شد کهپيامد تن  نمونه
  بـه   درصد کمک دولتی کـه  30از اين فرد . کاری را بيابد  گيرد که ای بکار نمی ی کار را رد کند و يا خود هيچ تالش شخصی سازی اداره آماده

. گردد وی کم می  درصد کمک اعطايی به 60، اين تخلف خود را تکرار کند  چنانچه.  ماه  شود، آن هم برای مدت سه م میشود، ک وی اعطا می
  اش داده ای و پايـه   وی بـرای تـأمين نيازهـای اوليـه      بـه   کـه  ای کـل کمکهـای مـالی   و اگر يک بار ديگر تعهد خود را زيرپا بگذارد، ممکن است 

  )!و گرما و شوفاژ  خانه  جهت نيازمندی بيشتر، پول کرايه  به  شده  انضمام کمکهای داده  م بهآنه( قطع گرددشود،  می

سـازی و   و اقـدمات آمـاده    آنها پيشنهاد شـده   به  سال است و يک کار و اشتغالی را که 25و  15سنشان بين   که افراد نيازمند دارای توانايی کاری
کال هيچ کمـک پـولی بـرای تـأمين       ماه  مدت سه  کنند، کاری بيابند، به ی کافی تالش نمی اندازه  و يا خود به کنند بازار را رد می  به  کننده جذب

و شـوفاژ در ايـن مـدت تنهـا بـرای        خانـه  های کرايه هزينه. کنند  دريافت نمی  ی خود و يا کمکی از سيستمهای تأمين اجتماعی تابعه نيازهای اوليه
  . گردند در صورت تکرار تعهدشکنی اين کمکها نيز قطع می. دگرد واريز می  خانه صاحب

  
  ی درخواست ارائه

ايـن    در مـاهی کـه  . باشـيد   آنهـا را درخواسـت نمـوده     داريـد کـه   ی نيازهای زندگی دريافت مـی  شما تنها زمانی کمکهای الزم برای تأمين اوليه
  مـه   در تـاريخ بيسـتم مـاه     بـرای نمونـه    تقاضايی که  اين بدين معنی است که .گردد میاعطا   دهيد، کمکها از اول همان ماه می  درخواست را ارائه

در آن   گردد که ی درخواست حساب می عنوان تاريخ ارائه  روزی به  القاعده علی. گردد حساب می  شود، کمکها از اول همان ماه می  تحويل داده
  . است  شده  شما تحويل داده  درخواست به

  
  رسانی همکاری و اطالع ی وظيفه

. نظـر کـرد   توان از همکاری شما صـرف  ، نمی آيا شما حق قانونی اخذ کمکهای مالی دولتی را داريد يا نه  بررسی و مشخص بشود که  برای اينکه
ذکـر  گيرنـد،   مـورد سـوال قـرار مـی      ی مربوطه شما اهميت دارند و در پرسشنامه  ی اين خدمات به برای ارائه  ی واقعيتهايی را که لذا شما بايد همه

  چنانچـه . ی اين اطالعات از سوی افـراد موافقـت بعمـل آوريـد     باشند، بايد شما با ارائه  اطالعات اشخاص ثالثی نيز ضروری داشته  چنانچه. نمائيد
  . نمائيد  ، بايد آنها را ذکر کنيد و يا خود ارائه)اسناد، گواهی(مدارک اثبات مورد نياز باشند 

ای خـود   خواهيد از کمکهای اجتماعی دولتـی بـرای تـأمين نيازهـای پايـه      در جستجوی کار است، می  کسی که شما بعنوان  برای مدت زمانی که
  . نمائيد و در صورت لزوم برای يک آزمايش طبی و روانی حاضر شويد  شد، شخصا مراجعه  مند گرديد، مکلف هستيد، اگر از شما خواسته بهره
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و بـا    بعدها در وضعيت زندگی شما ايجاد شـده   شود، تمام تغييراتی را که  از شما خواسته  و بدون اينکه  شما موظف هستيد بالفاصله  از اين گذشته
ميزان   توانند به تنها در چنين صورتی خدمات مالی می. ايد، متفاوت باشد، ذکر نمائيد ی کار گذاشته شما در اختيار اداره  هايی که اطالعات و داده

پرداختـی    تأثير در ميزان وجـه   تغييراتی حاصل شوند که  کند که اين همچنين زمانی صدق می. پرداخت اجتناب گردد هدرست پرداخت و از اضاف
پرداخت شود و شما در اين مدت کمکهای اجتمـاعی دريافـت     حقوقی بازنشستگی برای مدت زمان گذشته  باشند، مثال چنانچه  داشته  در گذشته

  . باشيد  نموده
  

  :اگر  ويژه قرار دهيد، به  دهنده در اختيار ارگان کمک  العات الزم را بالفاصلهشما بايد اط
موافقتهـای    بـه .  يک فعاليت شغلی را آغاز کنيد ـ همچنين بعنوان کاسب مستقل و نيروی کـار کمکـی بـرای اعضـای ديگـر خـانواده        •

بـرای انجـام   . اطالع خواهند داد، اطمينان نکنيـد   ی مربوطه هادار  شروع فعاليت شغلی شما را به  شفاهی احتمالی ديگران در مورد اينکه
 . يتان صادق است اين امر همچنين برای همسر و شريک زندگی و اعضای خانواده. اين کار تنها خود شما موظف هستيد

مدتی اين عدم توانايی شما   تيد و چهانجام کار و اشتغالی نيس  شما قادر به  اينکه. شويد بعنوان نيازمند برخوردار از توانايی کار بيمار می •
 . اثبات برسانيد  بطول خواهد انجاميد را بايد با مدارک الزم به

 .کنيد ايد و يا دريافت می را درخواست نموده  مساعدت مالی دوران مادری يا خدمات مشابه •
 .داريد ايد و يا دريافت می واست نمودهحقوق بازنشستگی بخاطر کاهش توانايی کار درخ  ويژه نوع آن، به  حقوق بازنشستگی همه •
 .کند دارند، نيز صدق می کمک اجتماعی دريافت می  ی شما که اين امر برای اعضای ديگر خانواده. يابد آدرس شما تغيير می •
 .کنند و شوفاژ شما تغيير می  های کرايه هزينه •
شـويد و زنـدگی    تان جـدا مـی   ، از همسر و شريک زندگیکنيد کنيد يا با يک نفر ديگر بعنوان شريک زندگی زندگی می ازدواج می •

 .يابد می  زناشويی و يا مشترک شما خاتمه
کمک اجتمـاعی دريافـت     ی شما که تان و اعضای ديگر خانواده درآمد يا دارايی شما و يا درآمد و دارايی همسر و يا شريک زندگی •

 .دارند، تغيير کند می
حساب شما و يا همسر و شريک زندگی   ی دارايی به يا بازپرداخت مالياتی از سوی اداره) د سهامی بانکی، سو مانند بهره(سود دارايی  •

 . شود می  شما ريخته
نيـز    بـرای اعضـای ديگـر خـانواده      القاعده ی اعالن موارد فوق را علی کمکهای دولتی وظيفه  ی اجتماع خانوادگی نيازمند به نماينده

  .دارد

  

اجـرای  . اطالعات شما کامـل و درسـت باشـند     ما اطالع بدهيد و دقت کنيد که  تغييری در وضعيت شما ايجاد شد را به  شود هرگونه خواهش می
د را اطالع ندهيـ   بدهيد و تغييرات ايجاد شده  اگر شما اطالعات ناکامل و يا اشتباه. سود خود شما هم است  به  ويژه تعهد همکاری از سوی شما به

بخـاطر    خـود را در معـرض خطـر جريمـه      ايد، بايد پس بدهيد، بلکه ناحق گرفته  شما احتماال به  تنها وجوهی را که  اطالع ندهيد، نه  و يا بالفاصله
بـا    ملـه از خـدمات مـالی دولتـی از ج     سوءاسـتفاده . خواهيم برای شما اتفاق نيافتـد  می  دهيد، چيزی که تخلف و يا حتی مجازات کيفری قرار می

شـوند و بـا    ی ديگـر ـ آشـکار مـی     کننـده  ـ همچنين با همکاری ادارات و ارگانهای کمـک ] کامپيوتری[پردازی الکترونيک  روشهای مدرن داده
  . مورد صيانت قرار گيرد  دهنده ی ماليات جامعه  گيرند، برای اينکه قاطعيت مورد پيگيرد و تحقيق قرار می

  
  کشی اسباب

زمـانی    ويـژه  اين امـر بـه  . ، نقل مکان کنيدقصد داريد  چنانچهشود با ما نيز تماس حاصل کنيد،  يب برای خودتان خواهش میبرای اجتناب از آس
ای ديگر  کردن خانه کشی شما و يا با کرايه مکان و اسباب ی کار با نقل بدون موافقت اداره! باشيد  سالگی نرسيده 25سن   شما به  کند که صدق می

  برعهـده   ی نـامبرده  ی زنـدگی از سـوی اداره   ای جديـد و کمـک هزينـه    کردن خانه کشی، اجاره های اسباب هزينه  شما است که  جهاين خطر متو
  .نشوند  گرفته

  
  غيبت در محل زندگی

حذف کامل حق شما بـرای    منجر به  القاعده علی، باشد  نشده  مجاز شمردهاز سوی ما   کهنزديک  یمکان و یزمان ی حوزه از خارجدر شما  اقامت
از آنجا شـما    که  آيند حساب می  ی زمانی و مکانی نزديک به جزو حوزه ی کار اداره محلهای دوروبرآن ی  همه. گردد اخذ کمکهای دولتی می

ی  سـاعت و نـيم بـا وسـايل نقليـه      دودر زمـان کمتـر از     القاعده علی( زيادبدون زحمت   بتوانيد روزانه )ی نيازمند شما و يا اعضای ديگر خانواده(
شـود پيشـاپيش بـا مسـؤول      هسـتيد، خـواهش مـی    چهارچوب زمـانی و مکـانی  شما در فکر اقامت بيرون از   چنانچه. برسيد کار  اداره  به) موتوری

 تماس بگيريد  برای گرفتن مجوز مربوطه ی کار يتان در اداره پرونده


