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 يرغب كانتون سانت غالن يف دعم األشخاص الذين تعرضوا لصعوبات شخصية أو مالية جّراء جائحة فريوس كورونا بشكل ُموجه.

 ولهذا الغرض توجد عروٌض مختلفٌة من االستشارة والدعم املايل أيًضا.

 من الذي له الحق يف الحصول عىل استشارة كورونا؟

ميكن لجميع األشخاص الذين تعرضوا لصعوبات شخصية أو مالية جرّاء جائحة فريوس كورونا التوجه إىل أحد مراكز االستشارة يف الدائرة. وتجدون عرب املوقع اإللكرتوين 

www.coronahilfe.sg.ch مركز االستشارة املختص يف دائرتكم الذي ميكنكم التوجه إليه بالهاتف أو الربيد اإلليكرتوين.

 وبعيًدا عن جائحة كورونا، يحق لكل شخص يقيم يف كانتون سانت غالن الحصول عىل االستشارة االجتامعية. وميكنكم أيًضا االطالع عىل

.www.coronahilfe.sg.ch :قامئة بجميع العروض املقدمة يف مراكز االستشارة االجتامعية يف الكانتون عرب الرابط 

من الذي له الحق يف الحصول عىل املساعدة املالية لكورونا؟

من له الحق يف الحصول عىل الدعم املايل هم األشخاص املقيمون يف كانتون سانت غالن الذين تراجع دخلهم منذ بداية جائحة كورونا

 )عىل سبيل املثال بسبب البطالة أو إعانة البطالة قصرية األجل( وبالتايل مل يعودوا قادرين عىل الوفاء باحتياجاتهم املعيشية. وميكن الحصول أيًضا عىل املساعدة املالية 

.)»Corona-EO« لكورونا إذا كنت تحصل بالفعل عىل معونات التضامن االجتامعي )مثل معونة البطالة أو تعويض الدخل جراء كورونا

من الذي ليس له الحق يف الحصول عىل املساعدة املالية لكورونا؟

من ليس له الحق يف الحصول عىل املساعدة املالية لكورونا هم األشخاص الذين ال يسكنون يف كانتون سانت غالن وقت تقديم الطلب. كام ال يتوفر هذا الحق لألشخاص 

الذين يحصلون عىل معونة اجتامعية، وكذلك األشخاص الحاصلني عىل عىل معاش العجز والتقاعد )AHV( أو معاش العجز )IV(. كام ال يتوفر هذا الحق لألشخاص الذين 

تتجاوز ثروتهم حدوًدا معينة )الشخص املفرد 4000 فرانك، األزواج 8000 فرانك، وكل طفل إضايف 2000 فرانك، وكل أرسة بحد أقىص 10000 فرانك(.

كيف وأين ميكنني التقدم بطلب للحصول عىل املساعدة املالية لكورونا؟

ميكنك التقدم بالطلب بشكل إليكرتوين أو ورقي لدى مكتب الشؤون االجتامعية التابع للدائرة التي تسكن فيها. وتجدون منوذج الطلب عرب 

www.coronahilfe.sg.ch :املوقع

ما الذي يجب عليك معرفته عن املساعدة املالية لكورونا؟

املساعدة املالية لكورونا ...

•  تخفف من وطأة آثار فقدان الدخل جراء الجائحة. 

•  ال يجب ردها.

•  ليس لها تأثري عىل حالة اإلقامة لديك.

•  خاضعة للرضيبة.
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أسئلة وإجابات

أين ميكنني تقديم طلبي؟

•  ميكنك تقديم الطلب أونالين

•  ميكنك التقدم بالطلب بشكل ورقي لدى مكتب الشؤون االجتامعية التابع للدائرة التي تسكن فيها

•   ميكنك ميلء وتقديم طلبك مبساعدة مراكز االستشارة املختصة عن الدائرة السكنية لك.

كيف يتم احتساب أحقيتي يف الحصول عىل املساعدة املالية لكورونا؟

ملعرفة مدى أحقيتك يف الحصول عىل املساعدة املالية لكورونا من عدمه يتم مبساعدة منوذج الطلب واملستندات املُقدمة منك مقارنة النفقات املعتمدة لديك 

)االحتياجات املعيشية، اإليجار، التكاليف املهنية، إلخ( مع الدخول التي ميكن احتسابها لديك )األجر، معونات األطفال، نفقة الزوجة املُطلقة، إلخ(. فإذا تبني وجود عجز 

يف هذه املقارنة، فإن لك الحق يف الحصول أيًضا عىل املساعدة املالية لكورونا كنوع من معادلة فقدان الدخل الذي تعرضت له. وما ميثل أهمية هنا هو آخر 12 شهرًا قبل 

تقديم الطلب.

 أحصل عىل مساعدة اجتامعية. هل ميكنني التقدم بطلب للحصول عىل املساعدة املالية لكورونا؟

ال. الحاصلون عىل املساعدات االجتامعية ليسو من الفئة املستحقة لهذه املساعدة، فاملساعدة املالية لكورونا هي وسيلة تكميلية للنظام القامئة من الضامن االجتامعي.

 أحصل عىل معاش العجز والتقاعد )AHV( أو معاش العجز )IV( وأعاين أيًضا من فقدان يف الدخل. هل ميكنني التقدم بطلب للحصول عىل املساعدة املالية لكورونا؟

ال. إذا كنت من الحاصالت أو الحاصلني عىل معاش العجز والتقاعد )AHV( أو معاش العجز )IV( فإن لك الحق أيًضا يف الحصول عىل مساعدات تكميلية إذا تجاوزت 

www.svasg.ch/produkte/el/:النفقات املُحتسبة لديكم اإليرادات املُستحقة. نرجو التوجه يف هذه الحالة مبارشة إىل صندوق الضامن االجتامعي يف كانتون سانت غالن

 أنا صاحب عمل ُحر. هل ميكنني التقدم بطلب للحصول عىل املساعدة املالية لكورونا؟

املساعدة املالية لكورونا هي فقط لألشخاص الذين ميرون بظروف شخصية طارئة. فإذا كنَت / كنِت من أصحاب األعامل الحرة وتعرضت لفقدان يف الدخل )فقدان األجر( 

بسبب اإلجراءات املفروضة بسبب كورونا فيمكنك الحصول كفرد عىل املساعدة املالية لكورونا.  لكن ال ميكن الحصول عىل مساعدة أخرى لرشكتك يف إطار املساعدة 

املالية لكورونا. وميكنك االطالع عىل املزيد من املعلومات التفصيلية عن املساعدة يف الحاالت الصعبة يف كانتون سانت غالن من هنا:

Kantonale Härtefallmassnahmen | sg.ch 

أمتلك منزاًل. هل يُحتسب هذا كرثوة عندي؟

ال. ما يُحتسب من الرثوة هي فقط األصول ذات العوائد عىل املدى القصري مثل األموال النقدية أو األسهم أيًضا. أما رؤوس األموال املودعة عىل املدى

الطويل أو غريها من األصول الثابتة مثل العقارات فال تُحتسب.

متكنت يف الشهور األخرية من دفع جميع الفواتري والحسابات املستحقة عيّل، لكن السبب يف هذا هو اقرتايض نقوٌد من معاريف. هل ميكنني

التقدم بالرغم من ذلك بطلب للحصول عىل املساعدة املالية لكورونا؟

نعم. يتم احتساب مدى أحقيتك يف الحصول عىل املساعدة املالية لكورونا بناء عىل دخلك والنفقات املُحتسبة. وال يُنظر إىل النقود املُقرتضة عىل أنها من الدخل.

 حصلت عىل مساعدة كوفيد للفنانني واملُبدعني. هل ميكنني التقدم بالرغم من ذلك بطلب للحصول عىل املساعدة املالية لكورونا؟

نعم. لكن مبالغ املساعدة األخرى التي تحصل عليها من الدولة أو هيئات اإلغاثة سيتم احتسابها كنوع من الدخل عند احتساب وفحص مدى أحقيتك يف الحصول عىل 

املساعدة املالية لكورونا. فإن مل يكن دخلك املُعتمد كافيًا لتغطية نفقاتك املحتسبة بالرغم من حصولك عىل املساعدات التي تحصل عليها، فإن لك الحق يف الحصول عىل 

Coronavirus | sg.ch :املساعدة املالية لكورونا. وميكنكم معرفة معلومات إضافية عن مبالغ املساعدة يف املجال الثقايف من هنا

ما هي عروض املساعدة األخرى املتوفرة يف سياق كورونا يف كانتون سانت غالن؟

.www.coronahilfe.sg.ch :ميكنكم الحصول عىل املزيد من املعلومات بهذا الشأن بالعمود األيرس باملوقع
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