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ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ در ﻗواﻧﯾن ﺣداﻗل ﻣﻘرری در اﯾﺎﻟت ﻧﯾدراوﺳﺗراﯾش
*****اطﻼﻋﺎت ﻣﮭم ﺑرای ھﻣﮫ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺣداﻗل ﻣﻘرری*******
ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ اﯾﺟﺎد ﮐرده اﻧد .ﻗواﻧﯾن ﺟدﯾد از
ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ اﯾﺎﻟت ﻧﯾدراوﺳﺗراﯾش اواﺳط ﻧواﻣﺑر در ﻗﺎﻧون ﺣداﻗل ﻣﻘرری )(BMS
اول ژاﻧوﯾﮫ ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﺑرای ھﻣﮫ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﯾن ﻣﺑﻠﻎ ﺑﮫ اﺟرا درﻣﯽ آﯾد.
ﺗﻐﯾﯾرات ﻣﮭم در ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ:
• ﮐﺎھش ﻣﺑﻠﻎ ﺑﮫ ﺧﺻوص در اﻓرادﯾﮑﮫ در ﺷش ﺳﺎل اﺧﯾر ﮐﻣﺗر از ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﻣﺣل اﺻﻠﯽ ﺳﮑوﻧﺗﺷﺎن ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺑﺎرﺗﯽ ﻣﺣل
اﻗﺎﻣت ﻗﺎﻧوﻧﯽ آﻧﮭﺎ در اﺗرﯾش ﺑوده اﺳت.
• ﺳﻘف  ۱۵۰۰ﯾوروﯾﯽ ﺣداﻗل ﻣﻘرری ﺑﮫ ازای ھر ﺧﺎﻧوار  .ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ اﮔر ﺷﻣﺎ ﻗﺑﻼ ﺣداﻗل ﻣﻘرری ﺑﯾﺷﺗری درﯾﺎﻓت
ﮐرده اﯾد اﯾن ﻣﺑﻠﻎ ﺑﮫ ﺣداﮐﺛر  ۱۵۰۰ﯾورو ﮐﺎھش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
• اﻓرادی ﮐﮫ ﭘﻧﺞ ﺳﺎل از ﺷش ﺳﺎل اﺧﯾر را در اﺗرﯾش ﺳﮑوﻧت داﺷﺗﮫ اﻧد ﺑﺎﯾد در ﭼﺎرﭼوب ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗواﻓق ادﻏﺎم در ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ھﺎﯾﯽ ﻣﺛل ﮐﻼﺳﮭﺎی آﻣوزﺷﯽ و ادﻏﺎم در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟدﯾد و ﮐﻼﺳﮭﺎی زﺑﺎن آﻟﻣﺎﻧﯽ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧد.اﮔر در اﯾن ﮐﻼﺳﮭﺎ ﺷرﮐت
ﻧﺷود ﻣﯾﺗواﻧد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻗطﻊ ﺣداﻗل ﻣﻘرری ﺷود.
• ﺗﻌﮭد ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﮐﺎرھﺎی ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﮔر اداره ﮐﺎر ھﯾﭻ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﮐﻼﺳﯽ اراﯾﮫ ﻧﮑﻧد.
• ﻣﺑﺎﻟﻎ ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﺧﺎﻧواده ﺷﺎﻣل ﻗﺎﻧون ﺟدﯾد ﻧﻣﯾﺷود.
ﻣﺑﻠﻎ ﺣداﻗل ﻣﻘرری طﺑق ﻗﺎﻧون ﺟدﯾد:
• ﻣﺑﻠﻎ ﺑرای ﯾﮏ ﻓرد ﺑزرﮔﺳﺎل  ۵۷۲٫۵۰ :ﯾورو ) ﺷﺎﻣل ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﻣﺳﮑن( ﺑﮫ ﺟﺎی ﺣداﮐﺛر  ۸۳۷٫۷۶ﯾورو
• ﻣﺑﻠﻎ ﺑرای ﯾﮏ زوج ۱۱۴۵ :ﯾورو ) ﺷﺎﻣل ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﻣﺳﮑن( ﺑﮫ ﺟﺎی ﺣداﮐﺛر ۱۲۵۶٫۶۴
• ﻣﺑﻠﻎ ﺑرای ﮐودﮐﺎن  ۱۲۹٫۱۷ :ﯾورو ﺑﮫ ﺟﺎی ﺣداﮐﺛر ۱۹۲٫۶۸
• ﺟدﯾد :ﻣﺑﻠﻎ ﺑرای اﻓراد ﺗﮏ ﺳرﭘرﺳت  ۸۲۲٫۵۰ :ﯾورو ) ﺷﺎﻣل ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﻣﺳﮑن ( ﺑﮫ ﺟﺎی ﺣداﮐﺛر ۸۳۷٫۷۶
ﺟدﯾد :ﻣﺑﻠﻎ ﺑرای ﮐودﮐﺎن اﻓراد ﺗﮏ ﺳرﭘرﺳت ۱۷۹٫۱۷ :ﯾورو ﺑﮫ ﺟﺎی ﺣداﮐﺛر ۱۹۲٫۶۸
ﺑرای اطﻼﻋﺎت دﻗﯾﻘﺗر و ﻣﺷﺎوره ) ﺑﮫ ﺧﺻوص ﺑرای وﺿﻌﯾت ﻣﺳﮑن ( ﻟطﻔﺎ در ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﺑﮫ ﻣراﮐز دﯾﺎﮐوﻧﯽ در اﯾﺎﻟت
ﻧﯾدراوﺳﺗراﯾش ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد!
ﻣرﮐز ادﻏﺎم و آﻣوزش ﻧﯾدراوﺳﺗراﯾش ﻏرب -ﮔﻣوﻧد )(IBZ NÖ West - Gmünd
Stadtplatz 20
3950 Gmünd
+43 (0)2852 219 17
ibz-noewest@diakonie.at
دوﺷﻧﺑﮫ ۹ :ﺗﺎ ۱۲
ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ۹ :ﺗﺎ ۱۲
ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ ۹ :ﺗﺎ  ۱۲و ﺑﺎ ﺗﻌﯾﯾن وﻗت
ﻣرﮐز ادﻏﺎم و آﻣوزش ﺳﻧت ﭘوﻟﺗن)(IBZ St. Pölten

دوﺷﻧﺑﮫ ۹ :ﺗﺎ  ۱۲ﯾﺎ  ۱۳٫۳۰ﺗﺎ ۱۴
ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ۱۳٫۳۰ :ﺗﺎ ۱۴
ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ ۹ :ﺗﺎ ۱۰
ﺑﺎ ﺗﻌﯾﯾن وﻗت

Maximilianstraße 71/Praterstr. 20
3100 St.Pölten
+43 (0)2742/28910
ibz-stpoelten@diakonie.at

ﻣرﮐز ادﻏﺎم و آﻣوزش ﻧﯾدراوﺳﺗراﯾش ﻏرب -آﻣﺷﺗﺗن)(IBZ NÖ West - Amstetten

ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ۹ :ﺗﺎ ۱۲
ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ ۹ :ﺗﺎ ۱۲
ﺑﺎ ﺗﻌﯾﯾن وﻗت

Kubastastraße 5
3300 Amstetten
+43 (0)7472 229 57
ibz-noewest@diakonie.at

Wir weisen darauf hin, dass trotz sorgfältiger Bearbeitung Fehler passieren können und deshalb keine Gewähr für Angaben in
diesem Informationsblatt übernommen werden kann. Außerdem kommt es laufend zu Änderungen, daher informieren Sie sich
immer direkt bei der verantwortlichen Stelle wenn Sie Fragen haben und Auskunft benötigen.
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 ھﻣﭼﻧﯾن.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ﻟطﻔﺎ ﺑرﮔﮫ ﺟواﺑﯾﮫ ﺣداﻗل ﻣﻘرری و ﺟواﺑﯾﮫ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﺧود را ﺑرای ﻣﺷﺎوره ھﻣراه داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد
.ﻗرارداد اﺟﺎره ﺧود را ھﻣراه ﺑﯾﺎورﯾد ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﺗواﻧﯾم ﺑﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﭘرداﺧت اﺟﺎره را دارﯾد ﯾﺎ ﺧﯾر

Wir weisen darauf hin, dass trotz sorgfältiger Bearbeitung Fehler passieren können und deshalb keine Gewähr für Angaben in
diesem Informationsblatt übernommen werden kann. Außerdem kommt es laufend zu Änderungen, daher informieren Sie sich
immer direkt bei der verantwortlichen Stelle wenn Sie Fragen haben und Auskunft benötigen.

