نا
ک خدمات بایر پناهجوی
چ
ی
ک
ت چ
ص دریاف
پناهجونیاکه ق د

ت ا ر دارن،د دبای بدانند:
خدما

ماه
 آنها اجازه دارند با چک خدمات ( )DLSکار کنند در صور یت که آنها 3شناخته شده هستند (جواز با کارت سفید تصدیق یمشود).

ی
است که در پروسه پناهندگ مجاز

 با  DLSامکان پرداخت کارهای روزمره در م ز زنل در یک خانه ،تعمرن یا باغ وجود دارد ،ویل شامل کار در یک کمپ زن ودف ین نیم شود.
ده باشدن - .با استفاده از چک
مایع راجس رت ش
ی ی اجت
تم مبیه تام
باید در سیس
 کسا زت که در اتریش کار یمکنند،ی
خدمات شما به قسم اتومات در برابر حوادث بیمه هستید و یمتوانید در زمان پروسس پروسه پناهندگ فعیل خود به
قسم قانو زت کار کنید و معاش بگرنید.
اگرچه در هنگام کار صدمه ببینید ،در این صورت بیمه تام ر زی اجتمایع اتریش مرصف درمان (بیمه حوادث) را پرداخت
یم کند.
نید  .راجس ینیشن ذریعه ورق ضمیمه
کر و امضا ک
یر ده
ت ر خانه پو
فر چک خدما ا
فر خدو مه
مر کارما
به ه اه
شما بایدو یا به قسم آنالین در سایت  www.dienstleistungsscheck-online.atانجام یمشود
ت پرداخت یمشود .شما اجازه دارید در ماه حداک رن 651,86
برای کار با چک خدمات حدالق  12,86ی ور در ساعز
ز
یورو با چک خدمات معاش دریافت کنید .عالوه بر این مرنان کار ضورت به کسب جواز است .توجه :لطفا به اندازه
ی قوان ر ز
ی زضورت های ابتدائیه در ایالت خود ،همچن ر ز
معاش اضا زف در خصوص تام ر ز
ی اظهار معاش خود توجه کنید.
به ین است با مرکز مشاوره خود به تماس شوید.
بعد از کار از طرف کارفرما یک چک خدمات به مبلغ معاش خود به یورو دریافت یمکنید.این چک خدمات را به ( BVAEBاداره بیمه راه آهن و معدن ،آدرس)Lessingstraße 20, 8010 Graz :بفرستید یا در سایت  www.dienstleistungsscheck-online.atآن را تبدیل به پول نقد کنید.
 پول به حساب شما ریخته شده و یا آن را ذریعه اداره پسته خانه در آدرس خود دریافت یمکنید.ر
س شوید:
ت با نمرت تلیفنو رزی ردبه تما
لط ا ب مزرک صالحی
تر داری،د فا
ت بیش ریت یضو
رد صونرکه معلوما
0810 555 666
dienstleistungsscheck@bvaeb.at
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