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 معلومات

 کورونا ويروس

 19 -کوويډ 

 کار
 

 2020مه مئ کال 6

 

 دی مخ سرهکړکيچ  روغتيايي 19 - کوويډ د مرکزموندنې  کار دپول آمپلوا يعني 

 پرانيستنه بيادفترونو  د مرکز کارموندنې د خهمې نيټې څ18مئ مياشت د  د

 کيدنه پيل تدريجيبيا  فعاليتونو د وروستهد قرنطين  او
 

کارونه به له  فعاليتونه بيا پيل کيږي او ډول تدريجي په بهقرنطين څخه وروسته د کار موندنې په دفترونو کې  د سم، سره اعالناتو د حکومت د

 د ادارې وروسته، وخت اړيند تيارۍ د  اونۍ نيټې 11 د ۍم د. شيتوافق  سره کولو ترسره فعاليتونو وې دد چې کله لرې څخه ترسره کيږي

 کې اطاعت کلکه په رووونوروغتيايي ال شوي ورکړل لخوا چارواکو عامه د کول پيل بيا فعاليت د. ې ديشوپرانيستل  بيرته څخه 18 ئم

 فتر ته د راتلونکو خلکو ژغورنه باوري شي. دې د مرکز کارمندانو او نکيږي، او لومړې اصول دا دې چې د پول آمپلوا يعني د کار موند ترسره

 

 اصول کولو تنظیم فعالیتونو ادارې د

ترسره کولو اړتيا لري  توګه فزيکي دفتر کې په په چې کوي کوم متمرکز باندې کارونو هغو په فعاليتونه خپل بهموندنې مرکز  کار د کې، پيل په

 ترسره کيږي، ترڅو وۀ خدمتونه باوري شي : وروسته او دغه کارونه به يوازې د مالقات وخت ټاکلو 

 سروس ماشين ته السرسي، -مالقات وخت ټاکلو وروسته سيلف د لپارهځان خبرولو  يا کولو راجسترد ځان  لخوا غووتونکي کار د 

 السرسي ؛  ته( سکينرکاپي ماشين،  فوټو) تجهيزاتو نورو کې ساحواو يا، په       

 ده ؛  ضروري تبادله فزيکي سرهمشاور  د لپاره مالقات دې د 

  ترسره کيږي، د کار غووتونکي د پروفايل سره  کې دفتر په لخوا مشاور دله مخکې نه چې کوم مالقات ټاکل شوې وي هغه به 

 .دې په دفتر کې ترسره شي کار کړې وي چې دغه څرګنده اړتيا دا غووتونکیکار  چې لپاره کوم دسم، او يا،      

 مسلوسره تړلې لو تاوان ورکو د غووتونکوکار  د توګه ځانګړي په وي، محدود پورې حاالتو د بيړني بهمالقات وخت ټاکلو پرته هرکلې کول  د

 .باندې

 پول  د او مشورو حکومتيد  ،د ارتقا کړکيچ ييروغتيا د ترڅو شي تنظيم کې اوږدو په اونيو د بهکيدو طريقې  پيل بيا د فعاليت د

 امپلوا يعني د کار موندنې د نړيوال سازمان سره په توافق کې شي. 
 

 اصول یيروغتیا

 دقيقد سامان د کارولو  لپاره کولوولو او د د کار موندنې په دفتر کې د کارکوونکو او کاروونکو د روغتيايي ژغورنې باوري تنظيم ونوفعاليت د

 . شي وويشل ته کارمندانو ټولو به توګه پراخه او لنډ په او يا عمل نامه له مخکې نه تعريف شوې دي پروتوکولونه
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 پول امپلوا يعني  په راهيسې پيل روغتيايي بحران د داختياطي تدابيرو" عمل کول، "ساتل او په  فاصله متره 1تر منځ لږترلږه  کسانو دوه د    

 تطبيق کيږي.  پرته نيولو کې پام په وضعيت کاري د اود کار موندنې په مرکز کې عملي کيږي،       

  د ترڅو لري شتون کېدفتر  هر په به( توليدات وژونکي مکروب د ،لحلوم الکوليک هايدروپيک لرونکې خولۍ،  ماسکونه،)سامانونه  

 خدمتونه باوري شي.  مرکزد  موندنې کار د الندې شرايطو اړينو دروغتيا ژغورونه باوري شي، او  کاروونکوکارکوونکو او       

روغتيايي ژغورنې د ټولو اصولو عملي کولو مسؤليت په غاړه لري، او همدا  د هغه به چې ،لريشتون  مسؤل روغتيايی يودفتر کې به  هرپه 

غه ټول کارونه د دفتر د د به هغهورکوي.  ځواب ته غووتنو همکارانو دکوي او هم به  يقيني شتونيي تجهيزاتو روغتيا دشان هره ورځ به 

 ليت الندې ترسره کوي. رئيس د مسؤ

 

په دې لړ کې  –سره مخ دې  کړکيچروغتيايي  19 –پول امپلوا يعني د کار موندنې مرکز د کوويډ 

 بيا بيا پورته کيدونکي سوالونه 

 2020 مه کال18مئ  پهبيا نوی کيدنه 

] 

 ؟ ونیسم اړیکه سرهموندنې مرکز  کار د شم کولی څنګه زه

ادرس  بريوناليکخپل مشاور ريفرانت د  د کار غووتونکييدي شي. شميره مشورې ک 3949 په الرې له تليفون د ،لپاره کار غووتونکو د

 :ترالسه کولې شي 

 د emploi.fr-pole تبادله زما سرهامپلوا  پول" د( ژبه کې فرانسوي يوازېلينک ) کې ځای شخصي خپل په کې په ويب پاڼه –  

 ؛ کې برخه" اړيکې زما کېدفتر  په     

 کې برخه" مشاور زما" ،"ځای زما" په موبيل اپليکيشن کې. 

ويب پاڼه کې د  emploi.fr-poleشميره حاضر دي، په خپلو ډائريکټ الينونو باندي او  3995 په الرې له تليفون د مشاورين لپاره، شرکتونو د

 تليفوند موبايل  مشاور يسوداګرخپل  د شي کولی ګمارونکي ولري، شتون که(. کې فرانسوي ژبه په يوازېلينک ) الرې لهګمارونکي ځای 

 .لې شي.کارو هم شميره

 

 ؟ اپډیټ کړم ځان خپل یا کړم ثبت ځانامپلوا یعني د کار موندنې په مرکز کې  پول د شم کولی څنګه زه

کار غووتونکو د  ي شميره دتليفون 3949 په. کيږي ترسره آنالين کېويب پاڼه  pole-emploi.fr د راجسټريشنکار موندنې په مرکز کې  د

 .لري شتونمالتړ لپاره يو هيلپ الين 

تليفون  دکې اپډيټ کيږي، او يا " ځای زما"اپليکيشن له الرې په  د ترسره کيږي، اوکې  pole-emploi.fr ويب پاڼه په آناليناپډيټ کيدل 

 .کيږي ترسره مينځ تر مې15 د مياشتې راتلونکي د او مې28 د مياشتې روانې د اپډيټ کيدل دا. کيږي ترسره الرې له 3949 ېشمير

 لري، شتون کې pole-emploi.fr په جزئيات اړه په عناصروورکوونکو  د کې جريان پهاپډيټ کولو  د لپاره، خلکو د کې فعاليت جزوي په

 .په برخه کې "بدلون کې وضعيت په او معلومات تازه مياشتنۍ - کړنالرې او حقونه ستاسو"

 

 ؟ کیږي پیل څخه مې18ئ م د چې شم الړ تهمرکې  شوي ټاکلخپل  باید زه ایا

وروسته ممکن ده چې يو  څخه نيټېدغه  له او مګر يوازی د مالقات وخت ټاکلو وروسته، دي شوې پرانيستې راهيسېمې 18 له مئدفترونه د 

کړل کيږي.  تصديق پکې هويت د دوی د چې شي وغووتلرا تهدفتر  لپاره مرکې تشخيصي د وروسته مرکې يا راجسټريشن د غووتونکي کار

 کيږي.  ترسره کې عمل کلکه په باندېاختياطي تدابيرو  د به مرکه دا
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 مرکه بيا به او ورکړي خبر ته مشاور خپل بايد هغهچې له يو ځای څخه بل ځای ته الړ شي،  غواړي نه يا کولی نشي غووتونکې کار چيرې که

 کيږي.  ترسره رېله ل

 

 ؟مې څخه پیل کیږي 18، کوم چې به د مئ شم الړ او یا خپلې روزنې ته ته ورکشاپ خپل باید زه ایا

 غووتونکيکار  اړه، په وروزن او خدماتوروانو  دمالقات وخت ټاکلو وروسته پرانيستل کيږي.  د راهيسېمې 18مئ مياشت  د ازېدفترونه يو

لپاره مشوره وکړي )مخ په مخ کالس، يا  پيل کيدو د طريقو په اړه د ځان پوهه کولو بيا د سرهسازمان  ېروزنخپلې  د يا سره مشاور خپل د بايد

 .کړيرو دوامروزنو ته  څخه لرې له شي وکولی دوی ترڅووي تنظيم ځان خپل سازمانونهله لرې نه(. په حقيقت کې، ګڼ شمير 

quelles-sanitaire-emploi.fr/actualites/crise-https://www.pole-:  لپارهمعلوماتو  نورو دلړ کې  پهمعاوضې  روزنې د

conseque.html ( کې فرانسوي ژبه په يوازېلينک) 

 

 لپاره خالصولو بیا حق بیکارۍ د ما چېده  یرهما سره و اوولټوم  کار کې جریان په د مودې قرنطین د چې کولیما نشو 

 ؟ دي پکار کول څهماله . کړی دی نه کار کافي

خلکو د  منونکي زيان ترټولوله الرې،  فرمان " داقداماتو اضطراري" د 2020 م اپريل کال14 د حکومت مخ، سره کړکيچ له روغتيا د

ه دمو حوالېد ترالسه کولو لپاره د  غړيتوب د اړينې مودې دد حق پرانيستلو لپاره . ې ديکړ تطبيق مقررات خسارې د بيکارۍ د لپارهژغورنې 

 39 يا) وي مياشتې 27 به مودهحوالې  د چې معنی پدېشوې ده،  وللپاره نوره غځ مياشتو 3 د( اړوند پورې عمر ، دمياشتې 36 يا 24)

 .(اړوند پورې عمر، د مياشتې

 

 شوې ده ؟د کار موندنې په مرکز کې ځان راجستر کولو نیټه، د قرنطین له امله هم غځول  ایا

امپلوا يعني د کار  پول د چېوخت وي  مياشتې 12په عام حاالتو کې  کار غووتونکو سرهد وروستې د کار تړون د نيټې د ختميدو وروسته، د 

کار غووتونکو  ټولو د موده داد حق د بنديدو . ورکوي السه لهاالؤنس حق  د بيکارۍ د دوی نو، نه کهموندنې مرکز سره ځان راجستر کړي. 

 .شيځول کيدې غ پورې مياشتو 3لپاره د 

د کار موندنې مرکز سره ځان  بايدکار غووتونکي  وي، هم مخ سره وستونز کې کولو ترالسه په اسنادو اداري ځينې د دوی که حتیخو بيا هم، 

د  بيکارۍ د نيټه ثبت د. ولري اختيار لپاره کولو کار د او وي کې لټه په دندې د دویله هغه وخته چې کولو کې نا وخته نه کړي،  راجسټر

 .هد مهم کې ټاکلو پهکيدو  پيل دحقونو د 

 

 نه قرنطین د مودې د حقونهد االؤنس  بیکارۍ د ایاوي،  په جریان کېهغو کار غوښتونکو لپاره چې د تالفۍ یا جبران  د

 ؟ شوي ولځغ

څخه پای ته  2020مارچ کال  1تاوان ورکړې شوو کار غووتونکو لپاره ده د چا حق چې د تالفي يا جبران/غځونه د هغو  استثنايی حقونو د

 چې خلک هغه. شوې غځول( موده مياشتو 3 د توګه په بيلګې د)غځونه د قرنطين د مودې نه  دارسي، خو د خپل وضعيت تازه کولو وروسته. 

 ل شي. ورکو امدو ته مصرف دوی، نو لري حقونهد کار موندنې په مرکز کې  الهم

 

 نیول تدابیر کوم وروسته او کې جریان پهقرنطین د مودې  دهغه کار غوښتونکې یم چې حق مې پای ته رسیدلې.  زه

 وو؟ شوي
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 د او( کې ژبه فرانسوي په يوازېلينک ( )ARE) بيا پيل کولو په لړ کې د مرستې االؤنس کار د( م مارچ د فرمان له الرې25 د) حکومت

د حقونو د غځولو پريکړه کړې ده، مګر د هغو کار غووتونکو لپاره  (ژبه کې فرانسوييوازی په  لينک( )ASS)  ساليډاريټي االؤنس ځانګړي

ته  پای پکې قرنطين چې مياشتهغه )لې رسيد ته پای م مئ پورې31تر  وروسته مارچ 1 دچې د چا حق د قرنطين د مودې په جريان کې 

  (.رسي

 .ندي کړي کم حقونه راتلونکي تاوان اضافي دا. ده شوې ولځغ پورې 2020م مۍ کال 31تر  تاديه ASS او ARE د

  ترسره کيږي.  راهيسې پيل له اپريل کيږي کومې چې د  غځول په اتوماتيک ډولر موندنې د مرکز لخوا د هغه تاديې پول امپلوا يعني د کا د

 

 په کومو خلکو تطبیقیږي ؟  به د ورکړې غځونه (ARE)کار ته د بیرته ستنیدو په لړ کې د کمکي االؤنس 

 :په الندې ذکر شوو خلکو تطبيقيږي  به اقدام دا

  م 31د چا حق چې د مارچ مياشت په جريان کې او د  او کوي ترالسهاالؤنس  بيکارۍکار غووتونکو تطبيقيږي څوک چې د  ټولوپه هغو 

 .لنډمهاله که يا او يو موسميکه  ،(قرنطين پکې پای ته رسيدلې چې مياشت هغه)ې رسيدل ته پایمئ پورې 

   االؤنس د  بيکاري د و چېش کولی چېچا  او وي، کړی کار يې کې جريان پهده چې د تاوان د مودې  ممکنخلکو تطبيقيږي چې  هغهپه 

 .ورسيږي سرته کې پای پهقرنطين د مودې  د به چارچري ډول هرلې شوه ؛ غځوحق موده 

  د ځنډ" ېنيټ کليزې" د کې پای پهقرنطين د مودې  د به دا چې لپاره چاکې کله کله کار کوي، او د  نندارېپه هغو خلکو تطبيقيږي چې په  

 .ولري پايله

 

 ؟په کومو خلکو تطبیقیږي  به( د تادیې غځونه ASSسالیډاریټي االؤنس ) ځانګړي د

 نوي اپډيټ يا دې دچې  ،(کې وي ژبهفرانس په يوازېلينک )يږي تطبيق باندې اخيستونکو ګټهڅخه ( SSA) نسؤاالساليډاريتي  ځانګړي د به دا

حقونو بيا نوی کيدنه به د قرنطين  د. (رسي پای پکېقرنطين  چې مياشتهغه )کيږي  ترسره پورې 31 تر ئم د او کې مياشت په مارچ ديدنه ک

 د وخت څخه د وتلو وروسته څيړل کيږي. 

 

 ئ میاشتم د زه شوی، تادیهکار موندنې د مرکز لخوا  د. لېرسید ته پای کې 2019کال  میاشت په نومبر دتړون   زما

 ؟شته  پالند دغه کمي د ځنډولو کوم  ایا. یم اندیښمناالؤنس د ورو ورو کمیدو په اړه  خپل د څخه

)په  ېچې پخواني عايد يې له يوې ټاکلي اندازمعاش لروونکي خلک چې له کار څخه بې برخې شوي وو، او  هغه کې، وختونو نورمال په

کار ته د   ، نو د دغه خلکو کلونو کم وو 57يورو( څخه لوړه وه، او چې د خپل د کار د تړون د پای په وخت عمر يې له  4500مياشت کې 

. مې ورځې څخه(183د معاوضې د ) کمې راغلې دې ٪30مياشتو څخه زيات مودې لپاره تر  6کمکي االؤنس کې د په بيرته ستنيدو په لړ کې 

 مياشتو لپاره ځنډول شوې وو.  3وت د قرنطين د مودې په جريان کې د کم دغهد االؤنس 

 

 په مهال اوس زهاضافي االؤنس لرم. زه د کار موندنې د مرکز لخوا  او ،کوم کاریو وختیز یا پارټ ټایم  عموما زه

 ؟ کیږي ساتل معاش زمایږم چې پوهځان اپډیټ کړم،  څنګه باید زه. یم کې فعالیت جزوي

پراتۀ کار  کې" فعاليت شوي کم" په کوم چې لري امکان الندې شرايطوهم په هغه  معاوضهوختيز يا پارټ ټايم کار  د اواالؤنس  بيکارۍ د

له نورو معاوضو سره سره يو کس غووتلې شي، بايد دغه کس د  چې ، کوملپاره معلومولو مقداراالؤنس  د بيکارۍ د. وي غووتونکو لپاره

لرونکي فعاليت  معاش يو د چې څنګه لکه کړي، معاوضې څرګنده فعاليت جزوي د شوي ترالسه کې جريان په مياشتې تيرې داپډيټ په وخت 
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 بيکاري جزوي يا) وي پاتېپارټ ټايم کار کې  په مياشت ټولهچيرې دغه کس  کهد کار د ساعتونو شمير هم څرګند کړي ؛  بايدو. دغه کس 

 څرګند کړي.  ساعت د کار يو لږترلږه بايد هغه ،(کې

 ژرتفصيل  معاش خپل د بايد هغه. ېد کې لټه په دندېد  هم اوس هغهدا خبره په ګوته کړي چې  کې پای په کولواپډيټ  د بايد هغه کې،آخر  په

 پيسې به منظم کړي.  مياشتنۍ د االؤنس هغه د، د ترالسه کولو سمدستي وروسته. که اړين وي نو واستوي تهکارموندنې مرکز  د ژره تر

پارټ ټايم کار  د) ٪ 70عايد  مياشتې د - االؤنس پيسې مياشتنيد مجموعي :  دی ډول الندې په فارمول کولو محاسبهد االؤنس د  بيکارۍ د

 (.معاش مجموعي+ معاوضه 

 

 ؟ لري حقیو وختیز یا پارټ ټایم کار  د کارمندان ولفرما ټکار انفرادي یو د اوانو پاملرونکي ماشوم د ایا

يا  فرما د معاش خورکار انفرادي يو دمالياران  کور د ياپاکولو کارمندان  کور د همکاران، ژوند کورني د ،و پاملرونکيماشومان کوچنيد 

 يو د چيرې کهفرما امر کولې شي. کارپه دې اړه يو  .کړي پورته ګټه څخه سکيميو وختيز يا د پارټ ټايم کار  د چې شي کولی توګه په کارګر

 د) URSSAF نوپه خپل کار کې د کموت يا د کار د بنديدو سره مخ شي،  امله له اقداماتوقرنطين د  د يا کارګر فرما يو معاش خورکار انفرادي

CESU د  ياPajemploi د ځانګړو کړنالرو سره سم او د لپاره پاملرونکو ماشومانو وشو منل د( لينک کې وي ژبهفرانس په يوازې) الرې له )

 په شان يو سيسټم جوړ کړې دې.  يا کارګرانو نورو معاش خورو

له ځان سره  پورې ٪80 تر معاش عاديد  يو کارګر د چې شي کولیفرما کار کې، صورت په ساعتونو شوي بشپړنه  مګر شوي پالن د

 تاديهډول  مستقيمپه  لخوافرما کار د بايددغه معاوضه يو وختيز يا پارټ ټايم کار  دې د. شي ورکړل بيرته دغه پيسې لخوا دولت د بيا اووساتي، 

 معاوضې د لخوا Pajemploiد  يا CESU د دا به بيا(. لخوا CESU شوي تمويل دمخه ياله الرې، او  چکبانکي انتقال له الرې، بانکي  د) شي

 .شي ورکړل بيرته سره ډکولو آنالين ې پهفورم ې دغووتند 

دغه لينک وګورئ :  لپاره معلوماتو نورو دالنولو د پروسيجر په اړه د اعيو وختيز يا پارټ ټايم کار  د لپارهکارفرما د کارګرانو  انفرادي د

a.html-et-partielle-activite-19-emploi.fr/actualites/covid-https://www.pole  (کې ژبه فرانسوي په ېيواز لينک) 

 

یو  ه د خپلزیو انفرادي کارفرما کارګر یم او زه د پول امپلوا یعني د کار موندنې په مرکز کې راجستر شوې یم.  د زه

 ؟ کړم اعالن څنګهمعاوضه وختیز یا پارټ ټایم کار 

يو کارګر په  د چې شي کولی هغه نو وي، شوی راجسټرفرما يو کارګر د پول امپلوا يعني د کارموندنې د مرکز سره کار انفرادي يو د چيرې که

 د کوم چې  الندې شرايطوهم د هغه  دا او کړي، يوځای سرهد االؤنس سره  بيکارۍمعاوضه د خپل يو وختيز يا پارټ ټايم کار شان د خپل 

 کار غووتونکو لپاره وي.  نورو

 لنډ. پيسې څرګنده کړي ټولېمعاوضې سره اړوند يو وختيز يا پاړټ ټيم کار  د او معاشونو شوي ترالسه د بايد هغه کې، وخت په اپډيټ کولو د

 ورکړې کيږي.  اساس پدې لخواامپلوا يعني د کار موندنې د مرکز  پول د به تاديه مهاله

 

ذکر  ساعتونه کار یوازې زما د معاش یا تنحا په پاڼه کې مګرشوې یم،  تادیه کې CESUپه د خپل کارفرما لخوا  زه

په پول امپلوا کې د خپل اپډیټ پروسه  څنګه زهمعاوضه پکې نده ذکر شوې. یو وختیز یا پارټ ټایم کار شوې دي خو د 

 پیل کولې شیم ؟

معاوضه نشي يو وختيز يا پارټ ټايم کار په پاڼه کې د  معاش د هغهې وي، نو غړ سيسټمد  Pajemploiد  يا CESUفرما د کار چيرې که

 سره سم ورکړل شوې معاشونه پکې ذکر شوې وي.  وخت شوي تاديه او وخت کار د يوازې مګروودلی، 
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د تصديقي  لپارهفرماو کار انفرادي د څرګنديږي، کې ليست و پهمود دځنډ  د چې کومۍ موده څرګنده کړي، کارجزوي بي د بايدفرما کار انفرادي

يو  د چې کولی نشي هغه(. فرما تصديقي سند په فورمه کېکار د CESU د نو وي، غړی CESU د هغه چيری که يا) کېورمه ف سادهسند په 

ل امپلوا پو د بهد اړونده وختونو په اړه معلومات ورکړي کوم چې  يوازېبايد چې  معاوضې پيسې څرګند کړي مګر دوختيز يا پارټ ټايم کار 

 .وي کافي لپاره کولو پروسس سم فايللخوا د 

 نمبرشناخت خپل  د الرې، له بريوناليک د ته ادارې خپلېد ) چېکيږي  ورکړل بلنه تهفرما کارګر کار انفرادي يو د لپاره، مخنيويد  غلطيو د

راوليږي کوم چې د کارفرما لخوا ډکه  کاپي يوهد فورمې  غووتنېمعاوضې د  ځانګړي د (الرې له ځای شخصيخپل  د ياپه ليکلو سره، او 

 ليکل الس د لخوافرما کار د يا ،کړې وي ترالسهکارفرما  انفرادي چېي سند تصديق Pajemploiتصديقي سند يا د  CESU د يا ،کړې شوې وي

  د ورکړل شوې معاوضې پيسې پکې ذکر شوې وي.  اوموده يو وختيز يا پارټ ټايم کار  دچې  سند،تصديقي  شوی

 اسنادمالتړي د  او اعالميه کارګر د به چې څوک ونيسي، اړيکهکارموندنې د مرکز مشاور به له کارګر سره بيا  د اړتيا په صورت کې، د

 .کړي منظمه ژره تر ژر دوسيهکارګر  د ترڅوباوري کوي 

 

نو پداسې صورت کې به څه  ،له الرې Pajemploiاو نه د  تادیه کوي له الرې CESU د نه ماتهکارفرما  زما چیرې که

 ؟چل کیږي

ا يا معاش په ې بايد د تنخد معاوضې پيسيو وختيز يا پارټ ټايم کار  د نو وي، نه غړی سيسټمد  Pajemploiد  يا CESU دفرما کار چيرې که

 ګټه وټه هم ذکر شي.  ساعتونود  کار دپاڼه کې ذکر شي، او ورسره 

 

 یورو استثنایي کمک 150امپلوا یعني د کار موندنې د مرکز لخوا د  پولڅنګه معلومیږي چې زه د  به دا خبره ماته ته

 ؟پورته کولی شم  ګټهیورو کمک څخه  100د  یو متکي ماشوم په سر د او څخه

 سره ستونزو مالي تړلي سرهيي کړکيچ روغتيا د دوي ترڅويورو مرسته وکړي،  150 د سره کورنيو وزله بې د چې کړې پريکړه حکومت

او الندې  لخواادارو  مختلفو الندې ذکر شوو داالؤنسونه  دا ،مرسته اضافي يورو100 دپه سر  ماشومد هر متکي  همدارنګه او وکړي، مقابله

 : شي کيدیورکړل ذکر شوو خلکو ته 

 داالؤنس  دا ( استوګنې شخصي کمکونوAPLڅخه ګټه پورته کوونکو ته، د فعال ساليډاريټي ع )( ايدRSAڅخه ګټه پورته کوونکو ته، او ) د  

زرعي  ټولنيز د يا( لخوا او CAFمالتړ االؤنس فنډ ) کورني ( څخه ګټه پورته کوونکو ته دRSOسمندر هغه غاړه د ساليډاريټي عايد )

 ورکړل کيږي.  لخوا( MSA)ميوچيول 

 نسؤاالساليډاريټي  ځانګړي دهغو کار غووتونکو ته ورکړل کيږي کوم چې  لخواپول امپلوا  د االؤنس دا (ASS )نسؤاال تقاعد متوازن د يا  

(AER ) هغو خلکو ته هم ورکړل کيږي څوک  او. کيږيورکړل  کې جريان په 2020 ئ مياشت کالم يا اپريلپورته کوي. دا د  ګټهڅخه

 ي بونس څخه ګټه پورته کوي. چې د فعاليت بيرته پيل کيدو په لړ کې د ټاکل شو

يورو د  150دغه د  څخه 2020مئ کال  15د کار غووتونکي د اپډيټ کيدو وروسته د  دا االؤنسونه د يو کور په سر يو ځل ورکړل کيږي.

 يورو 100 د په سر ماشوم هر د ساليډاريټي ځانګړې االؤنس د پول امپلوا يعني د کار موندنې د مرکز لخوا په اتوماتيک ډول ورکړل کيږي.

 .کړئ چمتو اسناد شوي غووتل لخواپول امپلوا  د او کړئ پوره شرايط اړين بايد تاسواالؤنس په اړه،  اضافي

et-financieres-allocati/aides-et-aides-aux-droits-emploi.fr/candidat/mes-https://www.pole-: لپاره جزياتو نورو د

solidarit.html-de-exceptionnelle-allocations/aide-allo/autres-autres (کې ژبه فرانسوي په يوازې لينک) 
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 حقونو ټولنیزو خپلو د شم کولی څنګه زه ،(شوي مالتړضمني  کډوال،) مپورته کوونکې ی ګټه تحفظ څخه نړیوال د زه

 ؟ کړم پورته ګټه څخه

 د OFPRA/CNDA  تحفظ او ژغورنه رسمي کوي او پرته له خپلې د استوګنې د کارت د  ستاسوې په وړاندې کولو سره کوم چې پريکړد 

 .کړئ ترالسه پرانسته( RSA) عايدساليډاريټي  فعال د چې شئ کولی تاسوغووتنې د رسيد د صادريدو ته د انتظار ويستلو، 

 چې کله. کيږيلپاره غځول ( مياشتو 6) ورځو 180 ديئ پای ته رسي، وخت  مينځ ترجون  15د  اوم 16 د چېکوم  رسيدونه هغه ټول  

پره فيکتور ويب پاڼه کتلې شئ   خپل د شئ کولی تاسوورځو د ختميدو وروسته،  180وودل شوې د  رسيديعني ستاسو په  راشي، وخت

 کوم چې به په اړين ګامونو پورته کولو کې ستاسو الرووونه وکړي. 
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