
اجتنبو الغرامة! أعلموا عن التغيرات في وضعكم لدى قسم العمل والدخل

يجب على كل من يحصل على معونه ماديه شهريه لتغطيه تكاليف الحياه [uitkering]. أن ُيخبر قسم العمل 
والدخل لدى البلدية في أوانه وبشكل تام عن كل التغيرات في الوضع السكني، والمعيشي والمالي. ويسمى هذا 

.[inlichtingenplicht] واجب اإلعالم

وإذا لم تفعلوا ذلك، فمن الممكن أن تضطروا إلى تسديد كل ما تلقيتموه من زيادة في المعونه المادية وقد تعرضون 
أنفسكم لدفع غرامة.

العيش بدخل محدود ليس باألمر السهل والحصول على غرامه سوف يسبب مشاكل ماليه لكم. لذلك تجنبو األمر 
هو األفضل لكم. لهذا يجب عليكم أن تخبروا قسم العمل والدخل عن أي تغيير في أوانه.  أيضا يجب عليكم أن 

تقومون بذلك في حال عدم التأكد من أهميه التغييرات وأثرها على المعونه الماليه الشهريه التي تحصلون عليها.

ما الذي يجب عليكم اإلعالم عنه؟

أمثلة  للتغيرات التي يجب عليكم
اإلعالم عنها

دخل آخر؟ )مثالً تمويل دراسي، مرتب أو 
معاش  آخر(

شخص جديد يسكن معكم؟

ولد\بنت )أكبر من 12 سنة( توقف عن 
الدراسة؟ 

هل أنتم ذاهبون إلى الخارج؟

هل ستحصلون على إرث أو منحة أخرى؟

هل ستسكنون مع شخص؟

 أعلم عن ذلك  في أوانه لدى
مؤسسة العمل والدخل

![Werk en Inkomen]

 إذا لم تعلموا عن ذلك أو لم تعلموا
 عنه في أوانه لدى مؤسسة العمل

  والدخل
[Werk en Inkomen]

  سنعمل على أن تحصلوا على
 المعاش[uitkering] المناسب

لوضعكم

لن تضطروا لدفع غرامة

 من المحتمل أنكم ستحصلون على معاش
[uitkering]  أعلى أو أقل مما يجب 

وتعرضون أنفسكم لدفع غرامة

 ويجب عليكم دائماً إرجاع الجزء المتلقى
[uitkering]أكثر مما يجب من المعاش

[Werk en Inkomen]

؟









ُتعلمون عن التغيرات:
.[Werk en Inkomen] بملء استمارة التغييرات  وإرسالها إلى مؤسسة الدخل والعمل -

-  تجدون هذه االستمارة على الموقع www.almere.nl/regels وفي الملف الذي حصلتم عليه عند بداية  
. الحصول على المعونه الماديه ، أو باالتصال بالبلدية عبر 036 14

-  تعلمون عن االنتقال أو الطالق لدى مصلحة شؤون المواطنين. وتعلمون عن الزواج لدى مصلحة شؤون 
المواطنين فقط إذا كان قد تم عقده في الخارج. إذا كان الزواج يعني أنكم ستعيشون معاً، فأعلموا بذلك أيضاً 

.[Werk en Inkomen] لدى مؤسسة العمل والدخل

متى يجب عليكم اإلعالم عن تغيير؟
- يجب عليكم دائماً اإلعالم عن اإلقامة خارج هولندا )ولو لفتره وجيزه( مسبقا.

- تعلمون عن كل التغيرات أيضاً قبل حدوثها أو في خالل 5 أيام بعد حدوثها.
-  هل كان التغير قد حدث قبل مدة أطول؟ أم قمتم من قبل باإلعالم عن معلومات غير كاملة أو غير دقيقة؟ يجب 

عليكم توفير المعلومات الصحيحه والكامله
إذا أعلمتم عنها بأنفسكم، حتى وإن كان ذلك متأخراً، فقد يكون ذلك سببا ألن تدفعوا غرامة أقل.

أسئلة أو إستفسارات؟
هل لديكم استفسارات حول مايجب عليكم اإلخبار عنه؟ هل لديكم أسئلة أخرى؟

تجدون على الموقع www.almere.nl/regels المزيد من المعلومات وفيلماً فصيراً عن واجب اإلعالم.
. إن لم تتمكنوا من إيجاد جواب لسؤالكم على almere.nl ؟ اتصلوا إذن بموظف البلديه الخاص بكم عبر 036 14
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