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 جب سنتر شهر ووپرتال

 

:2020 ، مه 22 اطالعات مهمترین بروزرسانی  

 

هستیم! شما برای شخصا دوباره و 2020 سال مه 25 از ما - دارد ادامه کورونا بحران  

شرایط  با را خود کار روش نیز ووپرتال کار بود. مرکز خواهد ما با طوالنی زمان مدت تا کرونا گیر بیماری همه

 و مالقات قبلی وقت تعیین فقط با شخصی، مالقاتهای  ، 2020 سال مه 25 از ، در این راستا دهد. می تطبیق فعلی

 ماسک است. استفاده از دوباره مقدورشده کار مرکز عفونت در برابر در محافظت برای امنیتی شدید اقدامات رعایت

  .است الزامی کار مرکز ساختمانهای کلیه در

 تماسهای از وبدین خاطر دهیم کاهش خود مراجعه کنندگان و کارمندان برای را عفونت به ابتال خطر خواهیم می ما

 در و پرداخت خواهیم تلفنی مشاوره به اول درجه در ما که کنیم.توجه داشته باشید خودداری و غیرضروری شخصی

دهیم. می ارائه شخصی و حضوری را امکان مصاحبه لزوم، صورت  

 از امکان حد تا باید و تواند می  (کمک هزینه و مزایا ) مالی و پرداخت هزینه ها و  یها کمک مربوط به همه مسایل

شود.  تنظیم کتبی یا ایمیل ، تلفن طریق  

 مسئو ل  مربوطه ومخاطب با لطفا   ، فوری و ضروری مایل به دریافت وفت حضوری هستید امور در هستید مایل اگر

.بگذارید مالقات قرار و بگیرید تماس خود  

 به کرونا بحران ای ، در حرفه های مهارت و کار ، آموزش سؤاالت شما در مورد خواهیم پاسخگوی همه می ما

 به و داد خواهیم انجام تلفن طریق از را خود مشاوره خدمات عمدتا   ما در حال حاضر، ممکن باشیم. شکل بهترین

 ، کنید و در محل، در مورد مسائل خود صحبت شخصا خواهید می اگر داد. خواهیم گسترش را شخصی مشاوره تدریج

بگذارید. مالقات قرار لطفا    

بوده است،، شما  15.08.2020که قرار مالقات قبل از تلریخ  کنید، می دریافت نامه دعوت شخصی مصاحبه برای اگر

 کنید. پذیرش قرار قبول را پیشنهاد این به خود شما بستگی دارد که این موظف نیستید درآن تاریخ حضور بهم رسانید
برای شما نخواهد داشت. با این وجود ، اگر به ما اطالع دهید و از طریق تلفن  مالی عواقبی و است داوطلبانه مالقات

 تلفنی به ما اطالع دهید خوشحال خواهیم شد.

 

Links: :لینکها 

بیابید. اینجا در را ای حرفه غاماد حضوری دررابطه با اقدامات جهت مشاوره مورد در بیشتر اطالعات توانید شما می  

 شغلی مرکز با عفونی که به شما هنگام مالقات حضوری، ازاین بیماری محافظت مورد اطالعاتی در برگه به  لطفا  

.باشید. شما موظف به رعایت این امور حفاظتی هستید داشته توجه ووپرتال داده میشود،  

 

 مدارک الزمه را ارسال کنید

 ایمیل
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 آدرس از لطفا  . کنید ارسال ایمیل طریق از را پوشش تحت های نامه یا مدارک ،تقاضاها کلیه امکان تصور در لطفا

. کنید استفاده خود مخاطب شخص ایمیل آدرس از نه و( کنید مراجعه زیر تصویر به) مربوطه شعبه الکترونیکی پست

.نیست پردازش قابل امور این ، کارمندان بیماری صورت در  

 

 

 کنید حاصل اطمینان لطفا  . عکس بگیرید خود همراه تلفن ارسال کنید، با با ید که مدارکی از توانید می ، مثال عنوان به

کنید. می ارسال خوانا و خوب کیفیت با را ها و مدارک  پرونده که  

پردازش کند.   PDF و JPEG فرمت با را ها پرونده تواند می فقط ما الکترونیکی پرونده   

 های برنامه اینجا در. کنید ارسال را شده ذکر پرونده های فرمت بهتر است که، پردازش در تأخیر از برای جلوگیری

.کنید ارسال ما برای پرونده یک عنوان به توانید می که کرد خواهید پیدا و چاپ کردن یبارگذار برای بسیاری  

 

 ارتباطات تلفنی

 منطقه در خواه - است گرفته صورت شخصا   قبال   که ای رهمشاو هرگونه. شما هستیم در دسترس برای تلفن طریق ما

 می جایگزین کامال   تلفنی مشاوره با شما، ای شرایط کاری وحرفه برای یا جدید تقاضای یک ارسال برای ، ورودی

 ات دوشنبه یعنی ، اداری عادی ساعات در توانید -شمامی. ایم داده گسترش شما برای را خود تلفن ظرفیتهای ما. شود

 از توانید می پنجشنبه روزهای در.  با ما تلفنی در تماس باشید  ظهر از بعد 4 و صبح 8:30 ساعت بین چهارشنبه

 توانید می با ما تماس حاصل کنید. شما ظهر از بعد 12:30 ساعت تا ها جمعه و ظهر از بعد 5:30 تا تلفن طریق

کنید. داپی اینجا خود رادر مسئول افراد با تماس های تلفن شماره  

 کاری روز ارتباط برقرار کنید،ما به شما اطمینان میدهیم که  خودمان در ما به توانید نمی تماس زیاد حجم دلیل به اگر

تماس بگیرید. 0202747630 تماس تلفن شماره با توانید می همچنین گرفت. خواهیم تماس شما با بعدی  

 

 پست

کارمند مربوط  پستی صندوق در شخصا   ویا ارسال ما برای  پست قطری از را اسناد توانید می بدیهی است که شما

 به را اسناد نتوانید خواهیم تنها زمانی از روشهای یاد شده استفاده کنید که  می ما ، حال این با خودتان بیندازید.

ی توانند بسرعت مکنید. مدارک ارسالی از طریق پست ن ارسال ما برای ایمیل طریق از یعنی ، دیجیتالی صورت

 تماس از ، ما کارکنان از حمایت و شما خود امنیت مدارک ایمیلی پردازش شوند، زیرا باید نخست اسکن شوند. برای

.باشدقبول کنیم. امیدواریم که این امر از طرف شما قابل  می جلوگیری غیرضروری شخصی  

 برای .کنیم می مشاهده را( روز 10 حداکثر)تو پس  نامه تحویل طوالنی جهت حاضرزمانهای حال در ما: مهم نکته

 ما برای ایمیل طریق از را خود مدارک امکان صورت در خواهیم می شما از ، تقاضاهای شما سریعتر پردازش

کنید ارسال  

مزایا اعطای Leistungsgewährung 

جدید هایتقاضا نکات مهم در مورد  
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.دبفرستی ایمیل ما برای یاهستید، به ما تلفن زده و   SGB II تحت مزایای برای جدید متقاضی گر ا  

. گذاریم می میان در شما با را بعدی مراحل و تماس می گیریم شما با( بعد روز حداکثر ، روز همان در) بالفاصله ما 

 از نیاز مورد تقاضای به مربوط مدارک و اسناد تمام کار ما مراجعه کنید.دفتر به شناسایی برای شخصا   نیست الزم

شود. می انجام شما با دقیق تلفنی مشاوره دو و شود می ارسال شما برای پست طریق  

 برای تلفنی مشاوره قرارهای در این رابطه بسیار حائز اهمیت است که ما شماره تلفنهای تماس شما را داشته باشیم.

کنید. رعایت و انها آنها توجه به که خواهیم می شما از و هستند مهم پردازش و رسیدگی به تقاضای شما،بسیار  

ادامه تایید خدمات ارائه شده نکات مربوط به تقاضاهای جدیدو  

Hinweise zu Anträgen auf Weiterbewilligung 

صورت بگیرد  شده  ارائه خدمات تأیید و ادامه تقاضا درخواست برای باید ، تقاضا تأیید مرحله پایان از پس

Weiterbewilligungsantrag 

. شما بموقع ردگیخدمات دریافت شده ، انجام   تأیید مرحله رسیدن زمان  پایان به از قبل و مناسب زمان رباید دکار این

کنید. با گذاری اینجا انرا در توانید می اینکه ویااز انجام اینکار مطلع خواهید شد   

 ایمیل طریق از را آن و بگیرید عکس آن از سادگی به توانید می همچنین. کنید ارسال ایمیل یا پست طریق از لطفا انرا

تقاضای کمک را تمدید کنید. ساده نامه یک با توانید می ، برای شما غیر ممکن است خود تقاضاییافتن  اگر. بفرستید  

، امضای شما و نیز    BG این فرم تمدید تقاضای درخواست  باید مشخصات، آدرس، شماره د ر   

.خیر یا است کرده تغییر شما اقتصادی یا شخصی وضعیت آیا که باشد پیغام شما حامل   

 نکات مهم و اضطراری

 در. کرد خواهیم پیدا حلی راه شما با ما. بگیرید تماس ما با ، هستیدو بحرانی  و اورژانسی اضطراری شرایط در راگ

.است پذیر امکان نیزدفتر کار ما  در کوتاه شخصی مصاحبه ، لزوم صورت  

 

مستقل کار می کنندافراد ی که  برای دستورالعمل  

 

ای حرفه ادغام  

وضعیت و شرایط کاری و شغلی مورد در مشاوره  

 از منحصرا   را ای حرفه ادغام مورد در شخصی مشاوره جلسات تمام کرونا، گیری شروع و شیوع بیماری همه با

 و کار ، آموزش به وطمرب امور کلیه در و باشیم دسترس در همیشه که است این ما هدف زیرا دادیم. انجام تلفن طریق

 از اول وهله در را خود های توصیه ابتدا در ما دهیم. ارائه شما به را ممکن پشتیبانی بهترین ای حرفه های مهارت

نیندازیم. خطر به را شما سالمتی و داده کاهش را عفونت خطر تا داد خواهیم ارائه تلفن طریق  

، امکان  ایمنی و بهداشتی قوانین رعایت وبا  مجددا    2020مه  25 از را موارد خاصی، در ، حال این ولی با

 مالقاتهای شخصی و فردی را مقرر کرده ایم.



4 
 

ماسک جهت  با فقط و استفاده از مالقات از پیش تعیین شده قرار با فقط های حضوری مالقات

بینی ممکن است. و دهان پوشاندن  

 شود.هر مراجعه کننده می قبلی انجام  مالقات قرار با فقط مذاکرات دقیق رفت و آمد های  ارباب رجوع، کنترل برای

 را مصرف یکبار ماسک ما ، ندارید مناسبی ماسک خودتان اگر بینی داشته باشد. و جهت پوشاندن دهان  باید ماسک

در دسترس شما قرار داده ایم . در مرکز  

داوطلبانه و اختیاریست شما مالقات قرار  

بوده است، 15.08.2020که قرار مالقات قبل از تلریخ  ، کنید دریافت مشاوره حضوری به دعوت اگر  

شخصی حضور نداشته  بگیرید درمصاحبه تصمیم اگر که معناست بدان این مجبور به شرکت حضوری در آن نیستید. 

تماس و ازتمایل به  شما اگر باشید، ضرر و زیان مالی برای شما ایجاد نمی کند و یا عواقب بدی برای شما ندارد.

 ای حرفه مسیر بعدی مراحل خواهیم می ما چراکه تلفن دارید، ما از تصمیم شما استقبال می کنیم. طریق مالقات از

.بگذاریم میان در آرامش با را شما  

، قرارهایی است که باید در آن تاریخ سر قرار حاضر شوید.  این بدان معنی  2020آگوست  15قرار مالقاتهای  از 

عهد  جهت اطالع رسانی وجود دارد. ما در نامه دعوت شما را در مورد پیامدهای حقوقی که می تواند است که یک ت

در صورت عدم پذیرش و دعوت به قرار مالقا ت بدون ذکر دلیل موجه و شرایط مخصوص جهت عدم حضور رخ 

 دهد را به شما اطالع خواهیم رسا ند.

 


