Ласкаво просимо в районі Фюрт!

Інформація про допомогу по безробіттю II
Біженці з України, які потребують допомоги, отримують з 1 червня 2022 року пільги згідно
законів про соціальну допомогу SGB II та SGB XII. Тут ви знайдете важливу інформацію про
пільги відповідно до SGB II (базова підтримка для шукачів роботи, допомога по безробіттю II,
Hartz IV). Для того, щоб отримати пільги, необхідно подати заяву та надати підтвердження
про
необхідність
підтримки.
Форми
заявок
можна
знайти
в
Інтернеті
(https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslosengeld-2/arbeitslosengeld-2-beantragen) або запросити їх
по телефону через нашу гарячу лінію.

Передумови для отримання пільг:
-

Ви зареєстровані в районі Фюрт і також тут проживаєте. УВАГА: Якщо Ви переїжджаєте
за межі району, відповідальність несе інший центр зайнятості
Свідоцтво попередньої реєстрації або дозволу на проживання відповідно до § 24 (1)
Закону про перебування
Ви, як подаючий заяву фізично здатний працювати 3 години на день
Як заявнику, вам виповнилося 15 років і ще не досягли пенсійного віку

При поданні заяви необхідно подати всіми особами такі документи:
-

Дійсний документ, що посвідчує особу (наприклад, паспорт);
Реєстраційне свідоцтво з реєстраційного відділу;
Свідоцтво попередньої реєстрації або вид на проживання;
Ваш номер у Центральному реєстрі іноземців (номер AZR);
Заповнені заяви (HA, EK, при необхідності KI, при необхідності WEP,
Інструкції щодо заповнення форми українською та російською мовами також можна
знайти online в Інтернеті.

Необхідно подати інші важливі документи:
-

Назва Вашої медичної страхової компанії або свідоцтво про членство в медичній
страховій компанії;
Підтвердження наявності німецького банківського рахунку, на який будуть перераховані
пільги;
Виписки з банківського рахунку від відкриття рахунку до сьогоднішнього дня.

Ви можете зв’язатися з нами наступним чином:
за телефоном з понеділка до п’ятниці з 08:00 до 18:00 за номером
0911 2024 222
факсом
0911 2024 297
електронною поштою на адресу
Jobcenter-Fuerth-Land2@jobcenter-ge.de

Інше:
Виплата допомоги, як правило, здійснюється на рахунок у внутрішньому національному
банку. Крім того, на Вашу адресу буде надіслано безготівковий чек, який Ви зможете
перевести в готівку в Поштовому банку, маючи при собі дійсний документ, що посвідчує
особу (тут з Вас може бути стягнута комісія). Перудумовою цього є дійсна поштова адреса!
У разі виїзду з району або зміни у Ваших економічних (дохідних) чи особистих обставинах Ви
повинні негайно повідомити центр зайнятості.
Щоб ми могли швидко прийняти рішення щодо вашої заяви, просимо Вас надати всі
вищезазначені документи в повному обсязі.
Більше інформації можна знайти тут:
https://www.arbeitsagentur.de/datei/grundsicherung-deutsch_ba044789.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/kurzinformation-arbeitslosengeld-ii-sozialgeldukrainisch_ba147425.pdf

