
 
 

 هاعلي طالعمعلومات هامة من أجل اإل
 
 

 ون،حضرات السيدات والسادة المحترم

 

، أيضا   كذلبدائرة األجانب "آوسالندر بيهورده"  تم إعالمة. والهجر االتحادية لالجئيندائرة من العليها حصلتم  ،م على معلوماتفتتعرلقد 

 وسوف تقوم بالتواصل معكم.

 

لدى الخدمة  "SGBII" ين عن العمل الثانية ، تستطيعون تقديم طلب للحصول على معونة العاطلباللجوء بعد حصولكم على اإلعتراف

 محافظة فيردن "الندكرايس فيردن".الخاصة بالعمل في 

 

وقت ذاته طلبا  ، وفي البوقف تلك المعونة ستحصلون على خبر .قادمموعد قيفها في ، سيتم توالتي كنتم تحصلون عليها اآلناللجوء معونة 

، مع الئحة تتضمن األوراق الضرورية المطلوبة لذلك. يجب "SGBII" عن العمل الثانية ينمعونة العاطل لحصول على لتقديمه من أجل ا

 لجهة المختصة للعمل. يمنكنك كذلك إرسال جميع األوراقلمطلوبة إلى اعليكم تعبئة هذا الطلب، والتوقيع عليه ومن ثم تقديمه مع األوراق ا

  العنوان التالي: إلى عن طريق البريد
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 في الدائرة التي تقيم فيها، أو مباشرة إلى محافظة فيردن "الندكرايس فيردن" بلديةال أو في

  

 .في الوقت الصحيح، عندما تتقدمون بطلب بذلك "SGBII" ين عن العمل الثانية معونة العاطلستحصلون على إنتباه: 

 
لكم سوف تحصلون على قرار بحصو، فسيتم حساب المعونة المخصصة لكم دون تأخير. وبشكل كامل  األوراق المطلوبة جميعإذا تم تقديم 

 ."SGBII" ين عن العمل الثانية معونة العاطلعلى 

 

" هو ALVهالتكم، التوسط من أجل العمل أو التدريب المهني فإن "العمل في محافظة فيردن "الندكرايس فيردن"، واختصارا  "من أجل مؤ

 المختص باألمر.

 

سوف تتلقون قريبا  دعوة من أجل موعد هنا في الدائرة. ثم ستحصلون على معلومات إضافية مترجمة، إذا إقتضى األمر من قبل مترجم إلى 

 لتي تتحدثون بها.اللغة ا

 

والذي "، إذا تمت دعوتكم إليه. ويجب عليكم اإللتزام باإلتفاق المكتوب الذي ستقومون بالتوقيع عليه، المحدد من المهم حضوركم إلى الموعد

 تحصلون عليه.ال الذي اتفاق التكامل"، وإال سيتم خصم نسبة من الم يسمى

 

 هو: ALVعنوان العمل في محافظة فيردن 
 

Arbeit im Landkreis Verden AöR (ALV) 
Lindhooper Str. 67 

27283 Verden (Aller) 
            Telefon: 04231 / 15 818 

 

خطط اإلنتقال، خطط السفر، ونا لطفاً بكل التغييرات التي تطرأ على ظروف حياتكم، على سبيل المثال حصولكم على عمل، هام: أبلغ
 .إصابتكم بمرض


