Πληροφορίες από τον Οργανισμό Οικονομικής Ανάπτυξης του Solingen
Παρακαλώ σημειώστε τις ακόλουθες ανακοινώσεις σχετικά με τις πληροφορίες μας: Αυτή η
υπηρεσία δέν είναι νομική συμβουλή, αλλά χρησιμεύει μόνο ως βασικές πληροφορίες.
Οι πληροφορίες δίνονται χωρίς εγγύηση πληρότητας και ορθότητας.
Η κρίση της κορώνας αναπτύσσει , έτσι έχουμε τις πληροφορίες
συνεχώς αναθεωρώντας.
H οικονομική ανάπτυξη Solingen δημιούργησε έναν ιστότοπο στο Διαδίκτυο για την περίοδο της
κρίσης όλων των τελευταίων πληροφοριών σχετικά με την οικονομία και την κρίση της κορώνας
στο Σόλινγκεν κάθε μέρα. Εκεί θα βρείτε μια πολύ εκτενή λίστα
Επαφές και περισσότερες πληροφορίες.
https://wirtschaftsfoerderung-solingen-corona-information.de/
Το πακέτο διάσωσης / βοήθεια έκτακτης ανάγκης για εταιρείες με έως και 50 υπαλλήλους
μπορείτε να βρείτε κάτω από τον παρακάτω σύνδεσμο
https://www.wirtschaft.nrw/corona.
Επί του παρόντος αναμένεται μεγάλος αριθμός εφαρμογών τον ετήσιων , έτσι ώστε η επιβεβαίωση
να καθυστερήσει
Διαβάστε τις πιο σημαντικές ερωτήσεις (FAQ) σε αυτήν τη σελίδα, οι περισσότερες ερωτήσεις
απαντήθηκαν εκεί.
Από τις αμέτρητες συζητήσεις με επιχειρηματίες, αυτήν τη στιγμή έχουμε τις πιο σημαντικές
Συστάσεις για εσάς.Παρακαλώ ελέγξετε εάν μπορείτε να τα εφαρμόσετε.
Αντιμετωπίζετε προβλήματα ρευστότητας;
Επικοινωνήστε επειγόντως με την οικιακή τράπεζά σας! Eχετε έχετε ήδη μια εφαρμογή
βοήθεια έκτακτης ανάγκης, πάρτε την απόδειξη μαζί σας. Εάν έχετε ήδη
μια υπόσχεση, πάρτε την μαζί σας.
Έχετε υπαλλήλους που είναι ασφαλισμένοι και δεν μπορούν να δουλέψουν
υποβάλλετε αίτηση για επίδομα μικρής διάρκειας:
https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuer-unternehmen-zumkurzarbeitergeld
Τα οφέλη εργασίας μικρής διάρκειας πρέπει να εμφανίζονται έως την τελευταία ημέρα του μήνα
για τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση
Εάν δεν γνωρίζετε ακριβώς ποιοι κανονισμοί και μέτρα ισχύουν επί του παρόντος στο Σόλινγκεν
διαβάστε τα τρέχοντα διατάγματα στον ιστότοπο Πόλη του Σόλινγκεν
https://www.solingen.de/de/inhalt/coronavirus-massnahmen/
Εάν το εισόδημα πέσει κάτω από το επίπεδο διαβίωσης, υπάρχει η πιθανότητα επιδόματος SGB 2
(νωρίτερα Harz 4, Ευημερία), αυτό είναι επίσης δυνατό εάν πάρετε παράλληλα και το επίδομα της
έκτακτης ανάγκης . https://www.solingen.de/de/dienstleistungen/59-3-arbeitslosengeld-ii-coronagrundsicherung/

Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει επίσης η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για πρόσθετο επίδομα
τέκνου:
Ελέγξτε το δικαίωμα σε παιδικό συμπλήρωμα στη διεύθυνση. https://www.arbeitsagentur.de/familie-undkinder/kiz-lotse
Σύνδεσμος προς την εφαρμογή: https://con.arbeitsagentur.de/prod/kiz/ui/einstieg
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις που δεν μπορείτε να απαντήσετε, καλέστε την τηλεφωνική μας
γραμμή Hotline;: 0212 24 94 888

Σας ευχόμαστε ότι το καλύτερο και καλή τύχη!

