Ungarisch
€dv•z•lj‚k Nƒmetorsz„gban!
A Potsdam-Mittelmarkt Landkreisban műk•dő MAIA Jobcenter (www.potsdam-mittelmark.de) a
tƒrsadalombiztos„tƒsr…l sz…l… mƒsodik t•rv†nyk•nyv (SGB II) rendelkez†seinek †rtelm†ben
adott esetben az illet†kes szerv az ‡n alapvető tƒrsadalombiztos„tƒsi szolgƒltatƒsainak †s
munkƒba val… integrƒci…jƒnak terˆlet†n. A szolgƒltatƒsok ig†nybe v†tel†hez k†rv†ny beny‰jtƒsa
(link) szˆks†ges, melyet teljesen kit•ltve, szem†lyesen kell leadni a MAIA szervezet†n†l.
A saj„t ƒrdekƒben kƒrj‚k biztos…tsa, hogy N†MET nyelven tudjon kommunik„lni vel‚nk. A
tolmƒcs k•lts†geit szervezetˆnknek sajnos nem ƒll m…djƒban ƒtvƒllalni.
Az alapvető tƒrsadalombiztos„tƒsi szolgƒltatƒsok fizet†se az ‡n (†s csalƒdja) szƒmƒra azzal a
k•telezetts†ggel jƒr, hogy akt„v m…don maguk is mindent megtesznek n†metorszƒgi
integrƒci…juk előseg„t†se †rdek†ben.
(1) Ehhez a n†met nyelvi integrƒci…s kurzus elv†gz†se szˆks†ges, melynek k•lts†geit a
Bundesamt fˆr Migration und Flˆchtlinge szervezete ƒllja. Az erre val… feliratkozƒs
szem†lyesen, vagy egy a nyelvet besz†lő szem†ly seg„ts†g†vel is elv†gezhető. Az ‡n
anyanyelv†n kiƒll„tott tƒj†koztat…kat internetoldalunkon, a www.bamf.de c„men talƒl.
(2) A szolgƒltatƒsok menekˆltˆgyi t•rv†nyk•nyv (AsylbLG) szerinti ny‰jtƒsƒr…l az SGB II szerinti
ny‰jtƒsƒra t•rt†nő vƒltƒssal ‡n nem tart…zkodhat tovƒbb ingyenesen az ƒtmeneti szƒllƒson.
Sajƒt lakƒst, ill. szobƒt kell keresnie †s annak k•lts†geit fizetnie kell. A k•lts†geket
meghatƒrozott keretekig szervezetˆnk ƒllja. K†rjˆk, a b†rleti szerződ†s megk•t†se előtt
megfelelő időben k†rv†nyezze a k•lt•z†si k•lts†gekhez val… hozzƒjƒrulƒst †s tƒj†koz…djon a
arƒnyossƒgi hatƒr†rt†kekről, a k•lt•z†si k•lts†gek †s a b†rleti foglal… ƒtvƒllalƒsƒnak m†rt†k†ről.
Kˆl•n k†rv†nyre a k•lt•z†si k•lts†gek †s a b†rleti foglal… k•lts†gei ƒtvƒllalƒsra kerˆlnek.
(3) A betagoz…dƒshoz fontos †letrajza †s k†pzetts†g†nek / azok elfogadƒsƒnak tan‰s„tƒsa.
K†rjˆk, foganatos„tsa ezek ford„tƒsƒt †s juttassa el azt szƒmunkra a lehető legr•videbb időn
belˆl.
A fenti (1-3) pontokra vonatkoz…an szerződ†st (‰n. beilleszked†si, vagy integrƒci…s
megƒllapodƒst) k•tˆnk ‡nnel, mely r†szletezi a felek k•lcs•n•s k•telezetts†geit.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A MAIA Jobcenter elƒrhetősƒgei
N†gy helysz„nen:
Teltow, Lankeweg 4
Werder, Am Gutshof 1-7
Brandenburg/ Havel, Potsdamer StraŠe 18
Bad Belzig, Brˆcker LandstraŠe 22 b

maia-team611@potsdam-mittelmark.de
maia-team612@potsdam-mittelmark.de
maia-team613@potsdam-mittelmark.de
maia-team614@potsdam-mittelmark.de

az alƒbbi időpontokban †rhet el minket szem†lyesen:
hƒtfőn, kedden, cs‚t•rt•k•n ƒs pƒnteken 8.00 ƒs 13.00 ˆra k•z•tt
†s
kedden 14.00 ƒs 18.00 ˆra k•z•tt
Telefonos megkeres†sekre h†tfőtől p†ntekig van lehetős†g a Service Centeren keresztˆl, a
033841-91 800 szƒmon.

Ungarisch
→ K†rjˆk, mindig hozza magƒval az alƒbbiakat: Œtlev†l / tart…zkodƒsi enged†ly / szem†lyi
igazolvƒny / z•ld kihajthat… kƒrtya
→ Az első lƒtogatƒshoz k†rjˆk, hozza magƒval ezenk„vˆl:
- az ƒtmeneti szƒllƒs felv†teli „v†nek mƒsolatƒt,
- Potsdam-Mittelmark Landkreis „rƒsƒt a hasznƒlati jogosultsƒg v†g†ről †s a k•lts†gek
†rv†nyes„t†s†ről, valamint
- a szƒllƒsk•lts†gek k•zvetlen fizet†s†re vonatkoz… alƒ„rt k†rv†ny a Potsdam-Mittelmarkt
Landkreis szƒmƒra. ("Szƒllƒsk•lts†gek fizet†s†nek k†relme a MAIA Jobcenter r†sz†ről
k•zvetlenˆl a jogosult szƒmƒra")
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kihez fordulhat seg…tsƒgƒrt? H„lˆzati partnereink:
AWO - Marte asszony
Diakonie, Greger asszony

Diakonie Mˆller asszony

Tel.: 0151-12105768, Tel.: 033841 – 387858
e-mail: migration@awo-potsdam.de
Tel: 01523 / 37 4444 0, Tel: 0331 / 237 00 879
email: s.greger@dwpotsdam.de
Tel. 0331 - 200 83 80
email: a.mueller@dwpotsdam.de

Belziger Forum (interkulturelle Sozialarbeit) Banaho ‰r,

Tel: 033841 - 798848

Schulamt

Tel: 03381 - 397400

AuslŽnderbeh•rde (Kˆlf•ldiek ˆgyeivel foglalkoz… hivatal):
A †s E k•z•tti nevek: Kaden ‰r
Tel: 03327 - 739298
F †s K k•z•tti nevek: GroŠe asszony
Tel: 03327 - 739299
L †s Q k•z•tti nevek: Liermannn asszony
Tel: 03327 - 739295
R †s Z k•z•tti nevek: Ohl asszony
Tel: 03327 - 739113
Familienkasse

Tel: 0800 / 4 5555 30
e-mail: Familienkasse-potsdam@arbeitsagentur.de

