ﭼﮏ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮای ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﺎن
ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺼﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﭼﮏ ﺧﺪﻣﺎت را دارﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ:

 آنھﺎ اﺟﺎزه دارﻧﺪ ﺑﺎ ﭼﮏ ﺧﺪﻣﺎت ) (DLSﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ آنھﺎ  3ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﮫ در ﭘﺮوﺳﮫ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﺎزﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ھﺴﺘﻨﺪ )ﺟﻮاز ﺑﺎ ﮐﺎرت ﺳﻔﯿﺪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﺷﻮد(.
 ﺑﺎ  DLSاﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺎرھﺎی روزﻣﺮه در ﻣﻨﺰل در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ ،ﺗﻌﻤﯿﺮ ﯾﺎ ﺑﺎغ وﺟﻮد دارد ،وﻟﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎر در ﯾﮏﮐﻤﭙﻨﯽ و دﻓﺘﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
 ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﺗﺮﯾﺶ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﻤﮫ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ راﺟﺴﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ- .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﮏ ﺧﺪﻣﺎتﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﻗﺴﻢ اﺗﻮﻣﺎت در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻮادث ﺑﯿﻤﮫ ھﺴﺘﯿﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در زﻣﺎن ﭘﺮوﺳﺲ ﭘﺮوﺳﮫ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﮫ ﻗﺴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻌﺎش ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
اﮔﺮﭼﮫ در ھﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺻﺪﻣﮫ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﯿﻤﮫ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺗﺮﯾﺶ ﻣﺼﺮف درﻣﺎن )ﺑﯿﻤﮫ ﺣﻮادث( را ﭘﺮداﺧﺖﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺧﻮد ﻓﺮﻣﮫ ﭼﮏ ﺧﺪﻣﺎت را ﺧﺎﻧﮫ ﭘﻮری ﮐﺮده و اﻣﻀﺎ ﮐﻨﯿﺪ .راﺟﺴﺘﺮﯾﺸﻦ ذرﯾﻌﮫ ورق ﺿﻤﯿﻤﮫ وﯾﺎ ﺑﮫ ﻗﺴﻢ آﻧﻼﯾﻦ در ﺳﺎﯾﺖ www.dienstleistungsscheck-online.atاﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ ﭼﮏ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺪاﻗﻞ  11.75ﯾﻮرو در ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه دارﯾﺪ در ﻣﺎه ﺣﺪاﮐﺜﺮ 583.15ﯾﻮرو ﺑﺎ ﭼﮏ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﺎش درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﺎر ﺿﺮورت ﺑﮫ ﮐﺴﺐ ﺟﻮاز اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﮫ :ﻟﻄﻔﺎ ﺑﮫ اﻧﺪازه
ﻣﻌﺎش اﺿﺎﻓﯽ در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺿﺮورت ھﺎی اﺑﺘﺪاﺋﯿﮫ در اﯾﺎﻟﺖ ﺧﻮد ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اظﮭﺎر ﻣﻌﺎش ﺧﻮد ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﮭﺘﺮ
اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺧﻮد ﺑﮫ ﺗﻤﺎس ﺷﻮﯾﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﮐﺎر از طﺮف ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﯾﮏ ﭼﮏ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﮫ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﺎش ﺧﻮد ﺑﮫ ﯾﻮرو درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.اﯾﻦ ﭼﮏ ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﮫ ) VAEBاداره ﺑﯿﻤﮫ راه آھﻦ و ﻣﻌﺪن ،آدرس (Lessingstraße 20, 8010 Graz :ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪﯾﺎ در ﺳﺎﯾﺖ  www.dienstleistungsscheck-online.atآن را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﮐﻨﯿﺪ.
 ﭘﻮل ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎ رﯾﺨﺘﮫ ﺷﺪه و ﯾﺎ آن را ذرﯾﻌﮫ اداره ﭘﺴﺘﮫ ﺧﺎﻧﮫ در آدرس ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺿﺮورت دارﯾﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺎ ﻧﻤﺒﺮ ﺗﻠﯿﻔﻮن زﯾﺮ در ﺑﮫ ﺗﻤﺎس ﺷﻮﯾﺪ:
0810 555 666

