جدول امتیازات افراد جذب شده در برنامهء – به خانه خوش آمدید
.جدول امتیازات اعطا شده توسط هییت گزینش در هنگام انتخاب خانواده های که به آنها پیشنهاد آزمایشی داده میشود

نکات
۱

.وضعیت اقامت تثبیت شده اکثر اعضای خانواده ،از جمله یک بزرگسال که میتواند کار کند

۳–۰

خانواده های پر جمعیت (دو والدین و بیش از  ۳فرزند یا تک والدین و بیش از  ۲فرزند)۱ :
امتیاز و یک امتیاز برای هر فرزند اضافی حد اکثر تا سه امتیاز

۰–۳

تهدید بی خانمانی (تعداد امتیازات توسط یک کمیته پذیراش بسته با توجه با سختی شرایط افراد
)نسبت به سایرین اعطا میشود

۱-

امتیاز منفی برای افرادی میباشد که شکل درخواست پناهند گی یا مجوز اقامت شان به دالیل
بشردوستانه است .و در یکی ازکمپ ها زندگی میکنند (.این افراد وضعیت مسکن پایدارتر نسبت
به سایر مهاجرین دارند .این تصمیم در مورد افراد که نتیجه دریافت کرده اند و قرار است این
.مراکز را ترک نمایند قابل اعمال نیست

٢-۰

یک امتیاز اضافی برای شرایط استثتنایی پیش بینی نشده که بر اساس ارزیابی فردی توسط کمیته
.موظف انتخاب شده اند  ،اعطا میشود

امتیاز اضافی

اگر امتیاز خانواده ها به شکل یکسان است ،درآن صورت برای یکی از خانواده ها امتیاز اضافی
.داده میشود

۰-۵

ادامه منظم همکاری با بنیاد ،مثال شرکت مواتر در صنف های زبان لهستانی (پولندی) ،اجرای
 .فعالیت های توافق شده با مرکز کمک به اتباع خارجی

خطر بی خانمانی به این شکل درک میشود :
 خطر جدی از دست دادن عنوان قانونی محل اقامت در جریان دو ماه آینده (از جمله به دلیل بدهی (قرض) یا پرداخت نکردنبه موقع  ،از دست دادن دایمی درآمد یا کمک های اجتماعی که مانع ادامه استفاده از محل سکونت ،حکم تخلیه)و کمبود
بودیجه برای کرایه آپارتمان به قیمت بازارشود.
-

خطر جدی از دست دادن یا امکان استفاده از مکان فعلی (محل اقامت) ،یا ضرورت به ترک کمپ مهاجرت در
جریان دو ماه و محل حمایت از اشخاص در خطر بی خانمانی.

-

زندگی در خانه یی بدون قرار داد ،و امکانات بدست آوردن قرار داد وجود نداشته باشد.

-

زندگی در شرایط نامطلوب (به عنوان مثال در آپارتمان بدون سیستم گرما ،بدون سیستم تهویه ،بدون دست
رسی به آب گرم) و بدون بودیجه برای کرایه آپارتمان مناسب به قیمت بازار.

-

زندگی در شرایط بسیار نا مناسب و بیروبار و کمبود بودیجه برای کرایه کردن آپارتمان مناسب به قیمت بازار.

