معلومات دائرة التنمية اإلقتصادية في زولينغن
يُﺮﺟﻰ اإلنﺘﺒاه للملحوظة التالية المتعلقة بمعلوماتنا  :ال ينبغي أن يُنظر إلﻰ هذه الخدمة كإستشارة قانونية ،
وإنما هي بمثابة معلومات أساسية فقط .يتم إعطاء المعلومات دون ضمان إكتمالها ودقتها .أزمة ﺟائحة
الكورونا فرضت ديناميكيتها الخاصة  ،لذلك نقوم بتعديل المعلومات بشكل مستمر.
أنشأت دائرة التنمية اإلقتصادية في زولينغن موقعًا إلكترونيًا لألزمة  ،يمكنكم من خالله الوصول يوميًا إلى أحدث
المعلومات حول اإلقتصاد وأزمة الكورونا في زولينغن .ستجدون قائمة شاملة تحتوي على جهات اإلتصال
ومواقع إلكترونية بمعلومات إضافية.
https://wirtschaftsfoerderung-solingen-corona-information.de/

يمكن التقدم بطلب للحصول على حزمة اإلنقاذ  /المعونة العاﺟلة للشركات التي يصل عدد موظفيها إلﻰ
موظفًا عبر الرابط التّالي https://www.wirtschaft.nrw/corona :
من المتوقع أن يزداد عدد الطلبات في الوقت الحالي ،لذلك قد يتأخر تأكيد إستالم الطلبات.
يرجى قراءة أهم األسئلة ) (FAQالمتواجدة على هذا الموقع اإلكتروني  ،حيث يتم الر ّد على معظم األسئلة بشكل
شامل.
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من خالل المحادثات المكثفة التي أجريت مع أصحاب األعمال  ،لخصنا لكم أهم التوصيات الحديثة .يرجى بحث،
ي ح ّد ترغبون بتنفيذ هذه التوصيات على المدى القصير :
إلى أ ّ

هل لديكم مشاكل في السيولة؟
يرجى اإلتصال بالمصرف (البنك) على وجه السرعة! في حال قمتم بتقديم طلب للحصول على معونة مستعجلة ،
فيرجى تقديم تأكيد إستالم الطلب للمصرف .أما إذا حصلتم على موافقة  ،فيرجى تقديمها أيضا ً.
إذا كانت هناك عالمات على تراجع األرباح  ،فيمكن تقديم طلبات تخفيض من الدفع المسبق
لضريبة أرباح المهن ( )Gewerbesteuervorauszahlungenوالضرائب األخرى فورا ً :
https://www.finanzverwaltung.nrw.de/sites/default/files/asset/document/2020 -0319_formularentwurf_final_1seite_kj.pdf

تحدثوا إلﻰ ال ُمؤﺟر .إبحثوا معًا  ،إمكانية تأجيل أو تخفيض اإليجار.

إذا كان لديكم موظفون مؤمن عنهم إﺟتماعيًا  ،ويمارسون عملهم بشكل ضئيل أو هم بدون عمل حاليا ً  ،يمكنكم
تقديم طلب للحصول علﻰ بدل تخفيض ساعات العمل (: )Kurzarbeitergeld
https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuer-unternehmen-zum-kurzarbeitergeld

يجب اإلبالغ عن بدل تخفيض ساعات العمل في آخر يوم من الشهر الذي ت ّم فيه تقديم الطلب.
إذا إنخفض الدخل عن مستوى الحد األدنى للمعيشة  ،يمكنكم التقدم بطلب للحصول على مساعدات وفق الجزء
الثاني من قانون الشؤون اإلجتماعية ← ( SGB 2س ّميت  - Harz 4هارتس  4سابقا ً  ،وقبله  - Sozialhilfeمعونة
إجتماعية) .تقديم الطلب ممكن حتى وإن حصلتم مسبقا ً  ،أو سوف تحصلون على أموال متعلقة بالمعونة
المستعجلة (.)Kurzarbeitergeld
https://www.solingen.de/de/dienstleistungen/59-3-arbeitslosengeld-ii-corona-grundsicherung/

ضا إمكانية التقدم بطلب للحصول على إعانة مالية إضافية لألطفال
في حاالت معينة  ،هناك أي ً
( : )zusätzliches Kindergeldيمكنكم التأكد مما إذا كان لديكم الحق للحصول على إعانة مالية إضافية
لألطفال عبر الرابط https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/kiz-lotse :
رابط تقديم الطلب https://con.arbeitsagentur.de/prod/kiz/ui/einstieg :

إن كنتم لستم على دراية بالتدابير والتشريعات التي تنطبق علﻰ مدينة زولينغن  ،يرجى قراءة المراسيم
الراهنة على الموقع اإللكتروني لمدينة زولينغن :
https://www.solingen.de/de/inhalt/coronavirus-massnahmen/

إذا كانت لديكم أسئلة ال يمكنكم اإلجابة عليها  ،يرجى اإلتصال بالخط الساخن :
نتمنى لكم كل الخير والتوفيق!

42222484999

