
 پناھجویان برای خدمات چک

: بدانند باید دارند، را خدمات چک دریافت قصد کھ پناھجویانی

 مجاز پناھندگی پروسھ در کھ است ماه 3 ھا آن کھ صورتی در کنند کار) DLS( خدمات چک با دارند اجازه ھا آن -
). شود می تصدیق سفید کارت با جواز( ھستند شده شناختھ

 یک در کار شامل ولی دارد، وجود باغ یا تعمیر خانھ، یک در منزل در روزمره کارھای پرداخت امکان DLS با -
. شود نمی دفتر و کمپنی

 خدمات چک از استفاده با-. باشند شده راجستر اجتماعی تامین ھبیم سیستم در باید کنند، می کار اتریش در کھ کسانی -
 قانونی قسم بھ خود فعلی پناھندگی پروسھ پروسس زمان در توانید می و ھستید بیمھ حوادث برابر در اتومات قسم بھ شما
. بگیرید معاش و کنید کار

 پرداخت را) حوادث بیمھ( درمان مصرف اتریش اجتماعی تامین بیمھ صورت این در ببینید، صدمھ کار ھنگام در اگرچھ-
 . کند می

 و ضمیمھ ورق ذریعھ راجستریشن. کنید امضا و کرده پوری خانھ را خدمات چک فرمھ خود کارفرما ھمراه بھ باید شما-
 شود می انجامonline.at-www.dienstleistungsscheck سایت در آنالین قسم بھ یا

 583.15 حداکثر ماه در دارید اجازه شما. شود می پرداخت ساعت در یورو 11.75 حداقل خدمات چک با کار برای-
 اندازه بھ لطفا: توجھ.  است جواز کسب بھ ضرورت کار میزان این بر عالوه. کنید دریافت معاش خدمات چک با یورو
 بھتر. کنید توجھ خود معاش اظھار قوانین ھمچنین خود، ایالت در ابتدائیھ ھای ضرورت تامین خصوص در اضافی معاش
 . شوید تماس بھ خود مشاوره مرکز با است

. کنید می فتدریا یورو بھ خود معاش مبلغ بھ خدمات چک یک کارفرما طرف از کار از بعد-

 بفرستید) Lessingstraße 20, 8010 Graz: آدرس معدن، و آھن راه بیمھ اداره( VAEB بھ را خدمات چک این-
. کنید نقد پول بھ تبدیل را آن www.dienstleistungsscheck-online.at سایت در یا

. کنید می دریافت خود آدرس در خانھ پستھ اداره ذریعھ را آن یا و شده ریختھ شما حساب بھ پول -

 :شوید تماس بھ در زیر تلیفون نمبر با صالحیت مرکز با لطفا دارید، ضرورت بیشتری معلومات کھ صورتی در

666 555 0810 

http://www.dienstleistungsscheck-online.at/

