)" (Witaj w domuجدول إعانات اإليجار في برنامج "أهالً بك في المنزل
تمثل المبالغ أدناه مقدار الدفعات الشهرية لكل فرد في األسرة
أي سنة في البرنامج

الفترة التجريبية

السنة األولى في
البرنامج
السنة الثانية في
البرنامج
الدفعات اإلضافية بعد
انقضاء السنة الثانية
(في حاالت استثنائية
فقط)

الحق في الحصول
على المساعدة
االجتماعية (بما في
ذلك برنامج )+500

الحق في الحصول
على المساعدة
االجتماعية من قبل
مكتب األجانب
(اإلعانة المالية في
حال السكن خارج
مركز األجانب)

ال يوجد الحق في
الحصول على
المساعدة االجتماعية
من مركز الخدمات
االجتماعية أو من
مكتب األجانب

األم واألب معا ً

150

200

300

أم وحيدة أو أب وحيد

250

300

400

األم واألب معا ً

150

200

300

أم وحيدة أو أب وحيد

250

300

400

األم واألب معا ً

120

160

240

أم وحيدة أو أب وحيد

200

240

320

األم واألب معا ً

90

120

180

أم وحيدة أو أب وحيد

150

180

240

معلومات إضافية:
● يتم تحويل إعانات اإليجار إلى حساب مالك الشقة فقط على أساس االتفاق معه وعقد اإليجار المكتوب المرفق به مع
الحساب المصرفي المشار إليه لتحويل مبلغ اإليجار،
● قد يتم تخفيض الدعم أو تعليقه في حالة عدم تعاون المشاركين المقبولين في البرنامج مع أخصائي  /أخصائية االندماج أو
فشلهم في االلتزام باألنشطة المتفق عليها،
● عند القبول وبالتالي انضمام األشخاص إلى البرنامج ،قد يتم تعليق المدفوعات حتى لحظة اإلنتقال إلى الشقة النهائية وبدء
السكن فيها  -ال يتم دفع الرسوم اإلضافية أثناء اإلقامة في المنشآت الرسمية التي توفر اإلقامة للمشاركين ف البرنامج أو
في العقارات التي يقيمون فيها بدون سند قانوني أو في العقارات الغير مخصصة للسكن،
● سيتم تعليق اإلعانات إذا حصل المشاركون ،أثناء فترة نفاذ البرنامج ،على تصريح إقامة ألسباب إنسانية أو إقامة
متسامحة ،ولكن في نفس الوقت سيظل من حقهم الحصول على مساعدة اجتماعية من مكتب األجانب،
● ال ُتمنح اإلعانات لألشخاص الذين يستفيدون من برنامج االندماج اإلفرادي إلى حين االنتهاء منه.

