Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,
ab dem 01.06.2022 erfolgt voraussichtlich ein
Wechsel hinsichtlich der Leistungszahlungen.

Der Eigenbetrieb für Arbeit-Jobcenter Saalekreis wird
ab diesem Zeitpunkt erwerbsfähige ukrainische
Kriegsflüchtlinge im Alter von 15-65 Jahren, mit
Wohnsitz im Saalekreis, betreuen. Sie erhalten dann
eine staatliche Grundsicherung statt der bisherigen
Asylbewerberleistungen.
Dafür ist eine Antragstellung beim Eigenbetrieb für
Arbeit, für alle Mitglieder der Familie, erforderlich.
Kommen Sie bitte zur Antragstellung ins Jobcenter
nach Merseburg in die Geusaer Str. 81e.
Bitte kümmern Sie sich rechtzeitig darum, damit
eine lückenlose Zahlung erfolgen kann.

Wir benötigen folgende Unterlagen:
• Ausweise bzw. Reisepässe für alle Mitglieder der
Familie
• Fiktionsbescheinigung nach § 81
Aufenthaltsgesetz
• Ggf. Geburtsurkunde(n)
• Ggf. Vollmachten
• Mitgliedsbescheinigung der Krankenkasse
• aktuelle Meldebescheinigung
• Mietvertrag (wenn vorhanden)
• Nachweis über Einkommen (evtl. Rentenbescheid)
• Kontoverbindungen (wenn vorhanden)
• Ggf. Arbeitsvertrag (wenn vorhanden)
• Ggf. Schulbescheinigung
So finden Sie uns: (Bitte QR-Code scannen)

Шановні відвідувачі,
З 01.06.2022 року для більшості з Вас, ймовірно,
відбудуться зміни щодо виплат фінансовоі
допомоги. З цього часу Центр зайнятості
Saalekries буде піклуватися про працездатних
украінських біженців у віці від 15 до 65 років, які
проживають у Saalekries. Ви будете отримувати
базову державну фінансову допомогу замість
попередніх виплат по діючому Закону про
виплати особам, які шукають притулку.
Для цього необхідно подати заяву на всіх членів
родини у місцевий Центр зайнятості Saalekries за
адресою: Geusaer Str. 81e, 06217 Merseburg.
Будь ласка, попіклуйтеся про своєчасну подачу
заяви, щоб ви могли отримувати виплати без
затримок.
Для цього необхідні наступні документи:
• Посвідчення особи або паспорти усіх членів
родини
• Посвідчення на тимчасове перебування в
Німеччині відповідно до § 81 Закону про
проживання
• Свідоцтво про народження дитини
• Довіреність
• Довідка про медичне страхування
• Дійсна довідка про місце проживання
• Договір оренди житла (за наявності)
• Довідка про доходи (в тому числі Пенсійне
посвідчення)
• Банківські реквізити (за наявності)
• Трудовий договір (за наявності)
• Довідка з дитячого закладу/школи (за
наявності)
Ви знайдите нас тут: (будь ласка скануйте QR-код)

Wir helfen Ihnen!
)

Ми допоможемо Вам!

