
  
 

  

 

  
 

 

 

 

 

 لوي  الوضع األ

ا واألشخاص 2020سبتمبر  30حتى 
ً
ف بهم والمقبولون مؤقت ي  B اإلقامة ونالذين يحمل، تلقى الالجئون المعبى

 
 سكنف

ي الكانتون مساعدة اجتماعية عىل أساس معدالت اللجوء. يحق لالجئي   
 
وكذلك  Fو  B من حملة اإلقامة اللجوء ف
ي  B اإلقامةترصي    ح  يحملونالذين األشخاص 

ا إلرشادات اإلنسان 
ً
)منهج  SKOSالحصول عىل المساعدة االجتماعية وفق

ي أن وزاو المساعدة االجتماعية العادية(. 
 
ي كانتون أر هذا هو السبب ف

 
ت او قد غب  جرة الصحة والشؤون االجتماعية ف

 هذه الممارسة. 

ين األول/  1منذ  ا األشخاص  Fو  B، حصل الالجئون من الفئة 2020أكتوبر تشر
ً
 B اإلقامةترصي    ح يحملون الذين وأيض

ي 
ا إلرشادات اإلنسان 

ً
ي سكن اللجوء عىل مساعدات اجتماعية وفق

 
مساهمات و . SKOSوالذين ال يزالون يعيشون ف

ي الكانتون  ويمكنكمالمساعدة االجتماعية هذه أعىل من معدالت اللجوء. 
 
تقديم طلب إىل الخدمة االجتماعية ف

ة ما بي    ين األول/  1للحصول عىل دفعة إضافية من المساعدة االجتماعية للفبى سبتمبر أيلول/  30و  2015أكتوبر تشر
ي فحص الطلب . وسي  2020

 
ي وسحالة عىل حدة.  كل    ف

 
ي الكانتون ما إذا كان هناك حق ف

 
تقرر الخدمة االجتماعية ف

 .  الحصول عىل مساعدة اجتماعية بأثر رجعي

ة عىل معلومات مهمة لالجئي   ) ي  B اإلقامة ( وكذلك األشخاص الحاصلي   عىل ترصي    حFو  Bتحتوي هذه النشر
 اإلنسان 

ي تقديم طلبو 
 
 . بهذا الخصوص يرغبون ف

 

  مهم عند تقديم الطلب

ي تقديم طلب؟
ي سكن اللجوء كيف يمكنت 

 
 Gesuch um" ."امأل "طلب الحصول عىل مدفوعات إضافية للمساعدة االجتماعية ف

Nachzahlung von Sozialhilfe in Asylunterkünften" 

ي مسكن لجوء بي   
 
ين األلول/  1إذا كنت تعيش ف الخدمة  واعتنت بك 2020سبتمبر أيلول/  30لو  2015أكتوبر تشر

ي نموذجاالجتم
 
ي الكانتون )ستجد تفاصيل االتصال ف

 
ي الكانتون فأرسله إىل الخدمة االجتماعية ف

 
 .لطلب(ا اعية ف

ي سكن لجوء 
 
 البلدية، فقدم الطلب إىل البلدية.  تحت مسؤوليةإذا كنت قد عشت ف

ي بهذه  من يمكنه تقديم الطلب؟
  الوقت نفسهيمكنك تقديم طلب إذا كنت تق 

 
 :المتطلبات الثالثة ف

ف به )ترصي    ح إقامة .1 ئ معبى ئ  ( Bأنت الجر ا )ترصي    حمأو الجر
ً
ي  B أو لديك ترصي    ح (F قبول مؤقت

 .إنسان 

ي مسكن لجوء بي     .2
 
ين األول/  1عشت ف  .2020سبتمبر أيلول/  30و  2015أكتوبر تشر

ي  B ملف ترصي    ح اإلقامة. تلقيت قرار اللجوء الخاص بك أو 3
 خالل هذا الوقت. اإلنسان 
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 دائرة
 الصحة لوالشؤلون االجتماعية
ي الكانتون

 
 الخدمة االجتماعية ف
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 ملحوظات

  سكن اللجوء
 
  للمساعدة االجتماعية ف

 
 طلب دفع إضاف
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ي مختلف األحوال. الدفعة اإلضافية هي الفرق بي   المساعدة االجتماعية العادية والمساعدة  ؟عليه أحصلالمبلغ الذي كم 
 
يجب حساب ذلك ف

 .االجتماعية للجوء

 ) إذا كان ما يزال لديك فواتب  غب  مدفوعة من الخدمات االجتماعية )مثل إيجار الشقة أو أقساط التأمي   الصحي

 الدفع المتأخر. فيمكن تعويضها ب

ي استحقاق
ي ذلك هل لعائلتى

 
ا؟أي ف

ً
يكك المسجل، يمكنك تقديم طلب لك وألطفالك القرص إذا كنت قد ذهبت  ض جنًبا إىل جنب مع زوجتك أو شر

يكي   التوقيع عىل الطلب  .بالفعل إىل مركز اللجوء كعائلة. يجب عىل كال الشر

ا إذا كان هؤالء يجب عىل الشباب الذين بلغوا السن القانونية 
ً
اليوم تقديم طلباتهم الخاصة. ينطبق هذا أيض

ي سكن اللجوء.  وجودهم األشخاص قارصين خالل وقت
 
 ف

 

ي فيها تقديم 
ي يمكنت 

ما المدة التى

 الطلب؟

 

وط المطلوبة؟  ما الشر

ة التقادم هي  ي  5فبى
 
ين األول/  1سنوات وتنتهي جميع المطالبات ف  .عىل أبعد تقدير 2025أكتوبر تشر

 :ب()تاري    خ تقديم الطل 2022مارس آذار/  31إذا قمت بتقديم الطلب قبل 

ي سكن اللجوء بي   
 
ي االعتبار جميع أيام اإلقامة ف

 
ين األول/  1تؤخذ ف  .2020سبتمبر أيلول/  30و  2015أكتوبر تشر

 :()تاري    خ تقديم الطلب 2022مارس آذار/  31الطلب بعد  تإذا قدم

ي 
 
ي كانت  االعتبار ستؤخذ ف

ي سكن اللجوء التى
 
سنوات من تاري    خ تقديم هذا  5 قبلقل عىل األأيام اإلقامة فقط ف

 الطلب. 

ي  هذا يعتمد عىل وضعك االقتصادي. من حيث المبدأ، تعتبر الدفعة اإلضافية جزًءا من المساعدة االجتماعية  إعادة المال؟ هل يجب عىلي

 وبالتاىلي فهي قابلة للسداد. 

ي  اإلبالغ عن مقدار  هل يجب عىلي

  المال الذي أحصل عليه؟

ي بلديتك بذلك. 
 
 نعم، إذا كنت ال تزال تتلقى المساعدة االجتماعية، فيجب عليك إبالغ الخدمات االجتماعية ف

داد ديون المساعدة  هل سبى 

ي مع الدفعة  االجتماعية الخاصة نر

 اإلضافية؟

ا ديون المساعدة االجتماعية الخاصة بكضافية، اإل جتماعية اال مساعدة للمع دفع أي مدفوعات 
ً
 .تزداد أيض

 االتصال لألسئلة

ي الحصول عىل 
أين يمكنت 

 المعلومات؟

 :إذا كان لديك أي سؤال عن ورقة المعلومات هذه أو عن كيفية تطبيقها، يمكنك االتصال بنا هنا
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