ايراد التضامن الف ّعال

كيف يعمل الجهاز؟

اعانات إضافية ممكنة
توجد مساعدات إضافية للسكن والصحة والتنقل
تقييم لحالتكم الشخصية
غري أنها ال تُ نح تلقائ ًّيا وتتطلّب ً
ميكنكم الحصول عىل مزيد من املعلومات من لدى العون املرجعي الخاص بكم

فيام يتمثّل دعم املتابعة؟
يحق للمستفيد من ايراد التضامن الف ّعال الحصول عىل متابعة فرديّة تتناسب مع
ّ
احتياجاته بغية دعم جهوده طوال مساره االندماجي باملجتمع و  /أو املهني
ويُرشف عىل تنظيم هذه املرافقة عون مرجعي فريد قد يكون
أو املخططات املحلية لالندماج  Pôle emploi،مستشارا ً مهنياً )مراكز الشغل
)...والشغل
أخصائ ّياً اجتامعياًّ (دار التضامن االقليمية ،بعض مراكز البلديات للنشاط
االجتامعي  ،إلخ)  ،بغية التوفري لكم الدعم االجتامعي الرضوري يف حال كنتم غري
قادرين عىل البحث عن وظيفة فورا ً
امي ويتو ّجب عليكم احرتامه تحت طائلة تخفيض ايرادكم .
انّ هذا التدبري الز ّ

ما هو ايراد التضامن الف ّعال؟

يراد التضامن الف ّعال عالوة شهرية من متويل السلطات املحلية ،يدفعه صندوق
). (MSAأو التعاضدية االجتامعية الزراعية ) (CAFالعالوات األرسية
خصص لألشخاص الذين ليست لديهم موارد أو الذين
ايراد التضامن الف ّعال ُم َّ
ٍ
.يتقاضون دخالً منخفضً ا تحت رشوط معينة
عىل األشخاص ذوو جنسيات أجنبية استيفاء رشوط إقام ٍة معيّنةٍ .
ملزيد من
التفاصيل بشأن ذلك ميكنكم التق ُّرب من مصلحة صندوق العالوات األرسية
.املختصة يف الشأن) (MSAأو التعاضدية االجتامعية الزراعية )(CAF
ّ

كيف يُحتسب ايراد التضامن الف ّعال؟

ت ُحتسب قيمة ايراد التضامن الف ّعال املمنوحة بناء عىل:
تشكيلة عائلتكم؛
موارد عائلتكم ( الراتب الشهري واملزايا واملعاشات التقاعدية إلخ)...؛

مسكنكم؛
وضعيتكم املهنية .
ويُعاد حسابه كل  3أشهر.

أ ّية اجراءات ينبغي تحقيقها؟

كل  3أشهر لصندوق العالوات األرسية
) (CAFيتو ّجب عليكم الترصيح مبواردكم ّ
عن طريق ملء اإلعالن ربع السنوي ) (MSAأو التعاضدية االجتامعية الزراعية
) (DTRللموارد

يف حال عدم القيام بذلك يُعلَّق دفع االيراد
أو التعاضدية االجتامعية ) (CAFيتو ّجب عليكم ابالغ صندوق العالوات األرسية
عىل الفور يف حال ما إذا طرأ تغيري عىل وضعكم العائيل أو ) (MSAالزراعية
املهني أو عىل مواردكم

اإلسكان

الصحة

تتوفّر اعانات ووسائل متعدّدة للحصول أو الحفاظ عىل مسكنكم .ميكنكم
الحصول عىل املعلومات أو املساعدة من قبل األخصايئ االجتامعي لدار التضامن
اإلقليمية أو املركز البلدي للنشاط االجتامعي

ميكن الحصول عىل تغطية اجتامعية من خالل:

ٍ
تخفيضات عىل فواتري الغاز
كام يسمح جهاز التسعري االجتامعي باالستفادة من
والكهرباء
ملزيد من املعلومات بشأن هذه اإلعانات اطلبوا العون املرجعي الخاص بكم

جهاز الحامية الشاملة من املرض )(PUMA
جهاز التعاضدية الصحية التضامنية )(CSS
ويعتمد منحها عىل وضعيتكم الشخصية ومبوجب رشوط مع ّينة .
مكنكم الحصول عىل مزيد من املعلومات من الصندوق .األويل للضامن االجتامعي
CPAM.

النقل
ميكنكم االستفادة من تخفيضات للتنقل .
في بوردو ميرتوبول :ميكنكم االستفادة من النقل مجاناً وفقًا لرشوط اختبار
مواردكم ان كنتم تعيشون يف بوردو ميرتوبول وتبحثون عن وظيف .
في اقليم الجريوند :اعتامدًا عىل مواردكم  ،ميكنكم االستفادة من التسعري
الخاص والفريد بقيمة 0.40يورو بغض النظر اىل مسار رحلتكم
في منطقة منطقة اآلكيتاين الجديدة :إن كنتم تبحثون عن وظيفة أو إذا
 sésameكانت مواردكم ال تتجاوز مبلغًا معي ًنا ميكنكم االستفادة من البطاقة
والسفر مجانًا عىل منت القطار ( 24رحلة  ،أي  12رحلة ذهابًا وإيابًا) مبنطقة
اآلكيتان الجديدة

