
 

 

  

  

  
  
  

  
  
  
  

  

ARABISCH 

معلومات عن طلب بدل اإليجار
Mobilpass لمتلقي المعاشات ببطاقة

من قانون فيينا وفقا للمادة 33
 تقدم لك ورقة المعلومات هذه معلومات مهمة عن تقديم الطلب واإلجراءات.

 ارجوك اقرأ هذه المعلومات بدقة!

 من الالئحة العامة لحماية البيانات: 13 ا للمادةًمعلومات حول قانون حماية البيانات وفق
https://www.wien.gv.at/kontakte/ma40/ds-info/index.html 

 www.wien.gv.at/amtshelfer يمكن الحصول على ورقة المعلومات في اللغات المختلفة على إنترنت تحت

ما هو بدل اإليجار؟
 إذا كنت تحصل على الحد األدنى من المعاش التقاعدي )بدل المعادلة( ، يمكنك التقدم بطلب للحصول على دعم مالي للحصول على بدل 

إيجار.

 ما هي الشروط التي يمكنك بموجبها الحصول على بدل اإليجار؟ 
 يمكن الحصول على بدل اإليجار بموجب قانون الحد األدنى للدخل في والية فيينا في حالة

 في خل المؤهل بقيمة مستوى المعدل القياسي المنصوص عليهالحصول على معاش تقاعدي يقدر بمبلغ الحد األدنى المعياري )الد ‹
قانون التأمين اإلجتماعي العام = معاش ببدل تعويضي( على سبيل المثال المستفيدون من معاشات الشيخوخة ومتلقي معاشات العجز

 )للمتلقين األصغر 65 أو 60 المهني أو المستفيدين من المعاشات المحدودة )ولكن لفترة محددة فقط( ومتلقي معاشات األرامل من سن 
ا عند عدم القدرة على العمل على األقل لمدة عام واحد( أو معاشات اليتامى ذوي اإلعاقات منذ الوالدة أو عند عدم القدرة على العملًسن

 سنة )الرجال( والذين يصل دخلهم على األقل إلى مستوى 65 )النساء( أو 60 لمدة سنة واحدة على األقل واألشخاص الذين بلغوا سن 
 في قانون التأمين االجتماعي العام. المعدل القياسي المنصوص عليه

 علية في فيينا.أن يكون مركز الحياة واإلقامة الرئيسية في فيينا وكذلك اإلقامة الف ‹
 ض المتطلبات اإلضافية.مساوي للمواطنين النمساويين ومستوفي لبع أو ًنمساويا ًكنت مواطنا ‹
 قانونيا. جود أصول قابلة لالستخدام تزيد عن المبلغ المسموح بملكيتهعدم و ‹

 عامل األشخاص التالين معاملة المواطنين النمساويين على قدم المساواة:ُوي
 قة االقتصادية األوروبية أوطمواطنو االتحاد األوروبي / المن ‹
 يحق لهم اللجوء أو األشخاص الذين ‹
 ممن لهم حق الحماية الفرعية ‹
 والذين يجب معاملتهم على قدم المساواة بالمواطنين النمساويين Artikel 50 EUV”المواطنون البريطانيون الذين يحملون تصريح إقامة „ ‹

 بسبب اتفاقية االنسحاب أو
 إقامة „إقامة دائمة في االتحاد األوروبي“ أو تصريح إقامة )على مواطنو الدول الثالثة الذين يقيمون منذ فترة طويلة ولديهم تصريح ‹

 إقامة دائمة في االتحاد األوروبي أو تصريح اإلقامة الدائم(، والذي يعتبر على هذا النحو. سبيل المثال
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 كيف تحصل على بدل اإليجار؟
 . قم بملء الطلب!1
 ،1030 االجتماعية وهيئة القانون االجتماعي والصحي، فيينا يمكن الحصول على طلب المساعدة من مدينة فيينا – هيئة الشؤون ‹

Thomas-Klestil-Platz 8، 8040-4000 هاتف الخدمة  وتوجد إمكانية لتقديم طلب بدل اإليجار على اإلنترنت على 01
www.wien.gv.at/amtshelfer 

 بشكل كامل وصادق. قم بملء الطلب ‹
 ن الذين يعيشون في نفس األسرة والذين يقدمون الطلب بشكل مشترك.عليه من قبل جميع األشخاص البالغي ًيجب أن يكون الطلب موقعا ‹

. قم بإرفاق نسخ من جميع الوثائق!2
 يجب تقديم وإرفاق نسخة كاملة من الوثائق التالية من قبل جميع األشخاص الذين يعيشون في نفس األسرة 

 )مثل جواز السفر( بطاقة هوية تحمل صورة رسمية ‹
 ستنداتالم ‹

 الحالي وشهادة الزواج وحكم شهادة االعتراف باللجوء الصادرة من المكتب االتحادي للشؤون الخارجية واللجوء وتصريح اإلقامة
 الطالق النهائي / مرسوم الطالق وتسوية الطالق وشهادات الميالد لألطفال وإلخ.

اليلدخل الحبيان با ‹
 إشعار المعاشات التقاعدية ومدفوعات النفقة وتأكيدات األجور والمرتبات )صافي الدخل( وإثبات من قبل التأمين الصحي بالمبالغ 

 المدفوعة )على سبيل المثال بدل إعادة التأهيل( ومدفوعات اإلعالة وإثبات نوع ومقدار الدخل اآلخر
 ات المقدم عليهاأدلة على اإلعان ‹

 والدخل اآلخر وبدل السكن طلبات الحصول على إعانات من خدمة مكتب العمل، مزايا جهة التأمين الصحي والنفقة والمعاشات
الممتلكاتإثبات األصول و ‹

 كشوف الحساب والمدخرات واألوراق المالية وعقود االدخار للبناء وقيمة اعادة شراء التأمين على الحياة / معاش التقاعد والميراث 
 والهدايا والسيارات والعقارات وتأمينات مصاريف الجنازة

 اإليجار إيصاالت ‹
 عقد اإليجار وإثبات مبلغ اإليجار الحالي )تفاصيل اإليجار( وإثبات بدل السكن

 )مثال كشف الحساب المصرفي( إثبات يفيد اسم صاحب الحساب ‹

 . قم بتقديم الطلب والوثائق المصورة!3
1030 ة ، فييناقانون االجتماعي والصحي - مركز المنافع االجتماعية قسم العن طريق البريد إلى مدينة فيينا - هيئة الشؤون االجتماعي ‹

 ، Thomas-Klestil-Platz 8 

 ،Thomas-Klestil-Platz 8 ، 1030 ي والصحي لمدينة فيينا، فيينافي مكتب االستقبال لهيئة الشؤون االجتماعية قسم القانون االجتماع ‹
 الطابق األرضي

4000بالفاكس ‹ 40639-99- : 

 mietbeihilfe@ma40.wien.gv.at بالبريد اإللكتروني على: ‹

 www.wien.gv.at/amtshelfer على االنترنت على ًإلكترونيا ‹

. كيف يمكنك معرفة عما إذا كان يمكنك الحصول على بدل اإليجار؟4
تتحقق إدارة هيئة الشؤون االجتماعية قسم القانون االجتماعي والصحي لمدينة فيينا عما إذا كان يحق لك الحصول على الحد األدنى من 

 الدخل و / أو الحصول على بدل اإليجار وتقرر بشأن طلبك عن طريق إصدار القرار بهذا الشأن. الشرط المسبق لذلك هو أنك تقوم 
 بالتوقيع على الطلب الكامل. وسيتم إرسال القرار إليك بالبريد.

 2 الصفحة

www.wien.gv.at/amtshelfer
mailto:mietbeihilfe@ma40.wien.gv.at
www.wien.gv.at/amtshelfer


  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

 
  

 

    

 ما هي حقوقك؟

 لديك الحق في
 طلب تقديم ‹
 تلقي معلومات حول اإلجراءات ‹
 شرح وتوضيح وذكر محنتك ‹
 ً(ا كامالً)إذا كنت قد قدمت طلب ًتلقي قرارا ‹
 د القرار.تقديم شكوى ض ‹

 ما هي واجباتك؟

التزام بالتعاون
 أنت ملزم 

 تندات الالزمة،جميع المس بإرسال ‹
 صادقات بشكل كامل وجميع المعلوم بتوفير ‹
 )مثل المعاش والنفقة وبدل السكن، وما إلى ذلك( وإال فسيتم بيان باالستحقاقات القائمة ويجب تقديم ‹

 رفض المساعدة أو إيقافها وال يمكن دفع مبالغ إضافية لوقت الرفض أو التوقيف.

 واجب اإلخطار
 يجب اإلبالغ عن التغييرات التالية على الفور:

 يسكنون معك( األشخاص الذينل والثروة واألسرة وظروف السكن )الدخ ‹
 يجارقدار اإلم ‹
 قامة المرضية األخرى في أحدى واإلقامة في منتجع صحي واإلستشفاإلقامة خارج فيينا واإلقامة في خارج الدولة واإلقامة في م ‹

 أقسام المشفى واالحتجاز واإلقامة في دار المسنين وإلخ.
 تصريح اإلقامة لجنسية و / أوا ‹
 السكن غيير بدلت ‹

إذا تم الحصول على بدل أكثر من البدل المحدد فقد يؤدي ذلك إلى عمليات طلب استرداد المبالغ المدفوعة لك.

 أصول ال يتم حسابها 
 وكذلك الناتجة عن االستفادة من قانون األصول الناتجة عن اموال من مدفوعات التعويض للضحايا والتعويض عن األلم والمعاناة

 التعويضات االجتماعية أو عن الدفع الالحق لبدل إعانة األسرة يمكن تمييزها بوضوح عن األصول األخرى )مثل دفتر التوفير المنفصل(
وال يتم احتسابه كأصول.

 لالتصال بنا على 

 مدينة فيينا
 هيئة الشؤون االجتماعية قسم القانون االجتماعي والصحي

 مركز المنافع اإلجتماعية
Thomas-Klestil-Platz فيينا، 1030 8 

mietbeihilfe@ma40.wien.gv.at البريد اإللكتروني:

40639-99-4000 الفاكس  01 

 لالستعالم عن بدل اإليجار
4000 – 8040 لالستعالم الهاتفي:  ًمساء 6 ا حتى ًصباح 8 / من االثنين إلى الجمعة من الساعة 01

 2023 ا من مارس / آذار ًاعتبار

 3 الصفحة

mailto:mietbeihilfe@ma40.wien.gv.at
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