
مؤشر المال
 مساعدتك. أحيانًا نساعد بالمال وأحيانًا بالمشورة. ما يمكنك التقدم للحصول Venlo هل لديك مخاوف من المال؟ غالبًا ما تستطيع بلدية

 عليه يعتمد على مستوى دخلك. تحقق لمعرفة ما إذا كان هناك أي شيء لم تطلبه )حتى اآلن(. إذا كنت ال تعرف ما هو دخلك أو إذا
 كان لديك أي أسئلة ، يرجى االتصال على 14077 ، الخيار 1. سنقوم بتوصيلك بموظف يمكنه مساعدتك بشكل أكبر. هل أنت غير

 قادر على التقدم بطلب للحصول على النظام بنفسك؟ ثم انتقل إلى نقطة المعلومات والنصائح. هنا سيساعدك أحد المتطوعين في جميع
.أسئلتك. ستساعدك البلدية أيًضا في اإلجابة عن أسئلتك

ممر المدينة
 مع بطاقة المدينة ، سيحصل كل فرد من أفراد األسرة يعيش في عنوانك على 100 يورو مرة واحدة في السنة. مع ممر المدينة يمكنك

 أو ممارسة التمارين في صالة األلعاب الرياضية أو زيارة Resto van Harte القيام بأشياء ممتعة. مثل تناول العشاء في مطعم
 المسرح. يمكنك أيًضا القيام بنزهات ممتعة مع أطفالك. يمكنك التقدم بطلب للحصول على تصريح دخول المدينة إذا كان دخلك أقل من

 120٪ من معيار المساعدة االجتماعية. هل أنت مقدم رعاية؟ في هذه الحالة ، يمكنك أيًضا تلقي مجاملة رعاية غير رسمية على هذا
 التمرير. إذا كنت مقدم رعاية ، فيمكنك التقدم بطلب للحصول على تصريح المرور حتى إذا كان دخلك أعلى. لمزيد من المعلومات ، قم

.Home - Venlopas (stadspasvenlo.nl) بزيارة موقع الويب

VGZ حزمة البلدية
 مع الدخل المنخفض ، قد يكون لديك الكثير من المخاوف بشأن تكاليف صحتك. هذا هو السبب في أنه يمكنك االستفادة من حزمة

VGZ البلدية. يمكنك أيًضا تأمين المبلغ المقتطع الخاص بك مع حزمة البلدية. في هذه الحالة ، ستدفع البلدية 17.50 يورو شهريًا 
 البلدية مخصصة لدخل أقل من 120٪ من معيار المساعدة االجتماعية. يمكنك التبديل إلى بوليصة تأمين صحي VGZ لحزمتك. حزمة

.أخرى اعتباًرا من منتصف نوفمبر. يمكنك بعد ذلك التسجيل في حزمة البلدية حتى 31 ديسمبر 2022

حزمة الطفل
 لمساعدة األطفال أكثر ، هناك مساعدة إضافية لهم. على سبيل المثال ، يتم تعويض الرياضة أو الدراجة الهوائية أو االتحاد. يعتمد ما
 يمكنك التقدم للحصول عليه بالضبط على عمر طفلك ودخلك. في عام 2022 ، يمكنك التقدم بطلب للحصول على تعويض لصندوق
 الرياضة والثقافة ومؤسسة أموال التعلم بدخل يصل إلى 150٪ من معيار المساعدة االجتماعية. هل تريد أن تعرف أكثر؟ الق نظرة

Venlo على هذا الموقع صناديق الشباب

تكلفة الطاقة اإلضافية
 ارتفعت تكاليف الطاقة بشكل حاد هذا العام. لمساعدتك ، يمكنك التقدم بطلب للحصول على بدل الطاقة في عام 2022. إنه تعويض

 قدره 1300 يورو. يمكنك طلب ذلك من البلدية. هذا البدل مخصص للمقيمين الذين يصل دخلهم إلى 150٪ من معيار المساعدة
 االجتماعية. يمكنك التقدم بطلب للحصول على هذا حتى 31 ديسمبر 2022. يمكن تطبيق بدل الطاقة مرة أخرى في العام المقبل إذا

.كنت تكسب أقل من 120٪ من معيار المساعدة االجتماعية. راقب موقع ويب البلدية لمزيد من المعلومات

إعفاء البلدية من الضرائب
 ضريبة النفايات والمجاري ليست رخيصة. وإذا كان لديك كلب ، فعليك دفع ضريبة الكالب. هل لديك دخل عند مستوى المساعدة

 االجتماعية أو قريب منه؟ ثم قد ال تضطر إلى دفع هذه الضرائب. يمكنك معرفة ما إذا كان يتعين عليك دفع الفاتورة على
www.bsgw.nl. إذا كنت غير قادر على القيام بذلك بنفسك ، فاطلب المساعدة من المعلومات والنصائح.



بدل الدخل الفردي
 هل عمرك أكبر من 21 عاًما ولكنك لم تقاعد بعد؟ وهل تتلقى مخصصات المساعدة االجتماعية منذ أكثر من ثالث سنوات؟ بعد ذلك

 يمكنك التقدم بطلب للحصول على عالوة الدخل الفردي مرة واحدة في السنة. يمكنك تقديم طلب للحصول على هذا البدل من فريق
.الدخل في البلدية. يعتمد مقدار المكمل على حجم عائلتك

يقدر على
هل تحتاج إلى مساعدة في وظيفة في المنزل أو في حديقتك؟

 اليدوية األشخاص ذوي الدخل المنخفض ، الذين ال يستطيعون القيام بذلك بأنفسهم. تقتصر خدمة العامل KanDoen تساعد خدمة
 الماهر على الوظائف الصغيرة. ال نقوم بوظائف متخصصة مثل الكهرباء والغاز والمياه. ال تتنافس خدمة العامل الماهر مع المهنيين /

.DIYKanDoen@huisvandewijk.nl الشركات. يمكنك طرح سؤال وظيفي عبر خدمة

أين أجد المزيد من المعلومات؟
 يمكن االطالع على جميع اللوائح والشروط في اإلعانة والعمل والمساعدة االجتماعية | بلدية فينلو. يوضح الموقع أيًضا مقدار األموال

.التي تبلغ 120٪ و 130٪ و 150٪ من معيار المساعدة االجتماعية

هل تريد توفير الطاقة؟
 هل لديك أيًضا فاتورة طاقة عالية؟ ثم تحقق مما إذا كان بإمكاننا مساعدتك في أحد برامج االدخار لدينا. أو حدد موعًدا مع مدرب طاقة
 للحصول على النصائح والمشورة. سوف تجد المزيد من المعلومات حول )الئحة الحد من استخدام الطاقة في المنازل( | مكتب البناء

.المستدام أو اتصل على 743-072 39 56

فرق البلدية

دخل الفريق
 يحدث أحيانًا أنه لم يعد لديك أي دخل. عندئٍذ تصبح استشارات الدخل الخاصة بدخل الفريق جاهزة لك. يسعد كل موظف في البلدية

 بمساعدتك. لذلك يسعد الموظف أيًضا بالتفكير معك عندما يتعلق األمر بدخل الفريق. سيساعدك الموظف أيًضا في طلب المزايا أو أحد
.المخططات المدرجة في هذه الصحيفة

فريق المساعدة في الديون
 يسعدنا مساعدتك في البلدية. هل لديك مخاوف مالية ، هل تفتقد لمحة عامة عن أموالك أو لديك ديون؟ ثم حدد موعًدا مع أحد مستشاري

 العمالء لدينا. سنناقش معك كيف يمكنك الخروج من هذا وكيف يمكنك استعادة السيطرة على وضعك. بالطبع نحن نعمل مع جميع
.المنظمات المذكورة في هذه الجريدة

رجال األعمال الذين لديهم مخاوف مالية
 .BBZ هل أنت غير متأكد ما إذا كان عملك سوف يستمر؟ أم أنه من الصعب عليك أن تعيش من عملك؟ ثم حدد موعًدا مع فريق

 سنبحث معكم عن أفضل طريقة للمضي قدًما. نتحقق أيًضا مما إذا كانت هناك أية مخططات يحق لك الحصول عليها. اتصل بنا على
https://www.venlo.nl/bijstand-zelfstandigen ، 90-759359 077. لمزيد من المعلومات



فريق الحي االجتماعي
 ومنشآت Wmo يمكنك االتصال بفريق المنطقة االجتماعية للحصول على المساعدة والدعم والتقدم بطلب للحصول على مرافق

 قانون الشباب. سينظر فريق معك إلى ما تحتاجه. يمكنك التفكير في المساعدة المنزلية أو كرسي متحرك أو مساعدة الشباب. لمزيد من
https://www.venlo.nl/zorg-en-ondersteuning https://www.venlo.nl/jeugdhulp:المعلومات

 


