
                 Auslauf von befristeten Arbeitsverträgen   
           
                            انتهاء عقود العمل المحدودة المدة                            
  من حسن الحظ أن الكثير من المواطنين الجدد في الوقت الحالي قد وجدوا عمال

األحيان تكون هذه العقود عبارة عن عقود عمل محدودة المدة أي تنتهي بتاريخ معين بدون الحاجة في كثير من 
 لتقديم طلب وصاحب العمل يقرر في األسابيع األخيرة فيما إذا سيتم تجديد العقد أو إلغاؤه
12هنا يكمن الفخ وخصوصا عندما يكون العقد أكثر من   هاء العقد يحق شهرا حيث أنه في هذه الحالة وبعد انت 
 1للعامل الحصول على معونة العاطلين عن العمل رقم 

ومقدار هذه المعونة يعتمد على عدة معايير ويحسب في كل حالة على حدى وفي هذه الحالة التنطبق على 
 الشخص شروط الجوب سنتر وإنما شروط وكالة العمل
(Agentur für Arbeit) 

أن الشخص يجب عليه قبل ثالثة أشهر من ترك العمل أن يسجل  هذه الشروط والقواعد تتضمن بشكل أساسي
 نفسه عند وكالة العمل كباحث عن العمل
 وفي أول يوم من تركه للعمل كحد أقصى يجب أن يسجل نفسه عند هذه الوكالة كعاطل عن العمل

أشهر على الرغم من أنه حتى في حالة العقود المؤقتة تبدأ مهلة الثالثة أشهر قبل انتهاء العقد المتفق عليه بثالثة 
 ذلك الوقت اليعرف الشخص ما إذا كان سيتم تجديد العقد أو سيتم إنهاؤه

ألنه لم )عائق استحقاق معونة البطالة(في حال تجاهل مدة الثالثة أشهر المذكورة سابقا يدخل الشخص في حالة 
هذه الحالة اليحصل على مال حتى  يسجل نفسه قبل انتهاء عقده بثالثة أشهر كباحث عن العمل أو عاطل وفي

 من مركز العمل أو الجوب سنتر ويبقى الشخص بدون دخل أو معونة
 1هذا العائق يخص رسميا فقط معونة العاطلين عن العمل رقم 
(Arbeitslosengeld 1) 

لكن الجوب سنتر يطلب من كل األشخاص الذي يعملون سواء يحصلون على معونة من الجوب سنتر الى 
عملهم أو ال أن يأخذوا مهلة الجانب  3 أشهر قبل انتهاء عقد العمل بعين االعتبار وأن يلتزموا بها    

  
 مكتب وكالة العمل المسؤول عن بليزكاستل تجدونه في هومبورغ على العنوان التالي
Talstraße 57B 
 أوقات الدوام في هذا المكتب هي على الشكل التالي
8 من االثنين إلى الجمعة من الساعة حتى الساعة   12:30 

8يوم الخميس من الساعة  حتى الساعة   16 
 08004555500التسجيل ممكن عن طريق الهاتف على الرقم التالي 
 ولكن يمكن الذهاب أيضا دون التسجيل المسبق عبر الهاتف وسيتم إعطاءك موعد
 أو يمكن التسجيل عن طريق اإليميل  من خالل صفحة االنترنت التالية
https://con.arbeitsagentur.de/prod/kontakt/de/terminvereinbarung/arbeitsvermittlung 
 
 الرجاء أخذ الهوية الشخصية وعقد العمل معك 
 

بشكل جيد يستطيع زيارة هذه الصفحة واالطالع على المزيد من المعلوماتولمن يتحدث اللغة األلمانية   
http://www.arbeitsagentur.de/arbeitslosengeld/erste-schritte-arbeitslosigkeit 
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