مدرك استحقاق برخورداري
از تخفيف شهريه
تخفيف شهريه براي فرد زير درخواست مي شود:
نام:

نام خانوادگي:

تاريخ تولد:

خيابان:

كد پستي:

مكان:

شماره عضويت:

براي خدمات ورزشي:

كپي گواهي دريافت كمك مالي

حقوق بيكاري  /۲مزاياي تامين اجتماعي ()SGB II

يا استحقاق دريافت كمك مالي

قانون كمك مالي به پناهجويان

ضميمه شده است ،طبق

كمك هزينه تامين مايحتاج ضروري /درآمد پايه ()SGB XII

هيچ يك از شرايط الزم باال وجود ندارد .بررسي تكميلي درآمد انجام مي شود:
درآمد خالص سرپرست خانوار
شامل كمك هزينه استحقاقي ايام مرخصي/
كمك هزينه استحقاقي كريسمس ()۱۲/۱
درآمد خالص همسر يا شريك زندگي
شامل كمك هزينه استحقاقي ايام مرخصي /كمك هزينه استحقاقي
كريسمس ()۱۲/۱
حقوق بيكاري  / )SGB III( ۱حق مسكن
ساير درآمدها ( به طور مثال از محل اجاره و غيره)
نفقه ها  /درآمد
خواهر و برادر عضو خانوار /حق اوالد در صورت لزوم اضافه
پرداخت حق اوالد
كمك مالي به والدين ( با كسر  ۳۰۰يوروي غير قابل تسويه)/
حق مراقبت از كودكان خردسال
مستمري همسر متوفي /مستمري كودك يتيم
مستمري از كار افتادگي /مستمري بازنشستگي
كمك هزينه آموزش (،Bafög، BAB، FSJ
كمك هزينه تربيت كودكان طبق ماده  ۲۷قانون واگذاري فدرال)
= درآمد خلص كل
با كسر  ۱۵درصد مبلغ كلي (براي بدهي هاي خاص)
با كسر اجاره خانه بدون هزينه وسايل گرمايشي شامل هزينه
هاي جانبي ( بدون وسايل گرمايشي،
برق و آب گرم) ،در صورت مالكيت
توضيحات مراجعه كنيد
= درآمد خالص تعديل شده

محاسبه محدوده ارزيابي (تاريخ :)۲۰۱۷
حداقل درآمد الزم معاف ازمصادره براي امرار معاش
به عالوه فرزندان عضو خانوار:

 ۱.۳۳,۸۰يورو

فرزندان تا سن
 ۶سال تمام  x ۳۵۵.۵۰يورو

يورو

فرزندان  ۷تا
 ۱۴سال تمام  x ۴۳۶,۵۰يورو

يورو

فرزندان  ۱۵تا
 ۱۸سال تمام  x ۴۶۶.۵۰يورو

يورو

جوانان در سن قانوني در
بودجه خانواده  x ۵۵۲يورو

يورو

= محدوده ارزيابي

يورو

من اطمينان مي دهم كه همه اطالعات را به طور كامل و صحيح ارائه داده ام .من موافقت خود را با ذخيره و پردازش اطالعات
ثبت شده در اين فرم اعالم مي نمايم.
باشگاه حق دارد مطابقت اين اطالعات با قانون را در هر زمان مجددا بررسي نمايد.
امضا:
تاريخ:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مقدار "محدوده ارزيابي" باالتر از "درآمد خالص تعديل شده" است .به همين دليل با درخواست تخفيف شهريه موافقت مي گردد:
بله
اين اطالعات توسط من بررسي گرديد و دستور العمل ها مورد توجه قرار گرفته و رعايت شد .تاريخ:
امضاي فرد بررسي كننده:

تخفيف شهريه تا:

خير

محاسبه محدوده ارزيابي براي
اثبات استحقاق برخورداري از
تخفيف شهريه
توضيحات و ارائه كمك جهت بررسي
در صورت دريافت كمك هاي مالي طبق  SGB II، SGB XIIيا قانون كمك مالي به پناهجويان بررسي تكميلي درآمد منتفي مي گردد.
در اين صورت بايد مدرك با عالمت ضربدر مشخص شود.
همراه با مدرك امضا شده بايد بدون بررسي تكميلي درآمد ،كپي گواهي دريافت كمك مالي يا استحقاق دريافت كمك مالي (اعتبار تا حداقل
اولين ماه تخفيف) طبق  SGB IIيا  SGB XIIيا قانون كمك مالي به پناهجويان تحويل داده شود.
در مورد افراد كم درآمد فاقد استحقاق دريافت كمك مالي بررسي درآمد تكميلي انجام مي شود .درآمد خالص نبايد پس از كسر  ۱۵درصد
بابت بدهي هاي خاص (مثل بيمه هاي تكميلي ،كرايه وسايل نقليه عمومي و غيره) و كسر هزينه هاي مربوط به اقامتگاه (بدون وسايل
گرمايشي ،برق و آب گرم؛ در صورت مالكيت هزينه هاي واقعي كه البته بيش از  ۲۵درصد درآمد خالص نباشند) از محدوده ارزيابي
محاسبه شده تجاوز كند.
موراد زير جزء درآمد محسوب مي شوند:
● درآمد خالص سرپرست خانوار (شامل  ۱۲/۱در پرداخت هاي فوق العاده ساالنه)
● درآمد خالص همسر يا شريك زندگي (شامل  ۱۲/۱در پرداخت هاي فوق العاده ساالنه)
● درآمد خالص مادر يا پدرخوانده (شامل  ۱۲/۱در پرداخت هاي فوق العاده ساالنه)
● حق اوالد
● كمك هزينه تربيت كودكان طبق ماده  ۲۷قانون واگذاري فدرال
● كمك هزينه آموزشBafög، BAB ،
● كمك هزينه مراقبت و پرستاري (فقط موسسه بيمه تامين اجتماعي)
● حقوق بيكاري ۱
● كمك هزينه والدين (كسر مبلغ غير قابل تسويه  ۳۰۰يورو)
● درآمدهاي حاصل از نفقه ها
● مستمري ها و كمك مالي بازنشستگي
مدارك مربوطه بايد به صورت نسخه كپي و همراه با مدرك امضا شده اجاره بدون هزينه وسايل گرمايشي تحويل داده شود
(لطفا به جديد و به روز بودن مدارك توجه كنيد) .در صورت مالكيت بايد آخرين ابالغيه ماليات بر زمين نيز تحويل داده شود.
در مورد كارمنداني كه درآمد ناخالص آن ها ( بر اساس حوزه وظايف كارمندان) از محدوده بيمه اجباري باالتر نيست ،براي محاسبه درآمد
خالص مي توان مبلغ بيمه خدمات درماني خصوصي (بدون بيمه كمك هزينه روزانه) را كسر نمود.
لطفا توجه داشته باشيد كه همه مدارك بايد به صورت كامل ،صحيح و خوانا پر شوند و همچنين با عالمت ضربدر مربوطه مشخص شوند.
در صورت عدم تغيير وضعيت درآمد مدرك مربوط به تخفيف شهريه از تاريخ موافقت حداكثر نيم سال اعتبار دارد.
لطفا تغييرات در روند ساالنه مانند تغيير وضعيت از حقوق بيكاري ( )ALGبه درآمد معمولي يا در صورت بيماري درازمدت
(كمك هزينه بيماري) تغيير وضعيت به درآمد معمولي را فورا به باشگاه ورزشي والد درفر اطالع دهيد و مدارك جديد را به پيوست
ارسال نماييد.
حق قانوني براي برخورداري از تخفيف وجود ندارد.
در ارتباط با سواالت بيشتر ما با كمال ميل در خدمت شما هستيم:
تلفن  ۶۴ ۵۰ ۶۲ ۰يا ايميلinfo@walddoerfer-sv.de :

