
   ثبات استحقاق خفضإ
  االشتراك  رسوم

  

  

  :ةالسيدللسيد/االشتراك  رسوم التقدم بطلب خفض
  

    ____________________  : االسم  _________   :االسم األول    ___________________________  :تاريخ الميالد

  

  ________________   :محل السكن   ________   الرقم البريدي:    _________________________________ الشارع:

    ___________________________________________  لعرض الرياضي: ا  ___________________  رقم العضوية: 
  

  )II اإلعانة االجتماعية (قانون الشؤون االجتماعية /IIإعانة البطالة    ____                       اإلعانة قرار منح نسخة من 

اإلعانة                               استحقاق أو 
       قانون إعانة طالبي اللجوء   ____  

)XII التأمين األساسي (قانون الشؤون االجتماعية /تكاليف المعيشةتحمل إعانة    ____                               اطبقً  ،في حالةنطبق ي
       

  :لدخلل موسعسيتم إجراء فحص . المذكورة أعالهمن الشروط  أيال تتوفر    ___  
  

  لرب المنزلالدخل الصافي 

    ________    )1/12(المعنية  اتعالوة اإلجازة عيد الميالد وعالوذلك شمل ي
  

  أو شريك الحياة الدخل الصافي للزوج 

    ________    )1/12(المعنية  اتعالوة اإلجازة عيد الميالد وعالوذلك شمل ي
  

  عالوة السكن  / ) III(قانون الشؤون االجتماعية  Iعالوة البطالة

    ________    )ت وغيرهاايجاراإل على سبيل المثال( خرىالدخل األمصادر 
  

  المنزلالدخل في ميزانية  / المعيشةإعانات 

    ________    أو عالوة األطفال إعانةوة على قيد الحياة/ إخ
  

   )غير قابلين للخصم يورو 300 مبلغدون ( مالية للوالدينالعانة اإل

    ________    بدل رعاية طفل
  

  إعانة اليتيم  /رمل/ لألرملةالمعاش التقاعدي لأل

    ________     إعانة العجز المهني /إعانة التقاعد
  

  العام ، بدل التدريب المهنيلدعم التعليم،  االتحاديالقانون (إعانة التدريب 

  )االجتماعي التطوعي

    ________     )قانون المحكمة الدستورية االتحاديةمن  27للمادة  اعالوات اإلعالة طبًق 

  

    ________    جمالي الدخل الصافي إ= 
  

    ________     )تكاليف خاصة( شاملالمبلغ من ال% 15مع خصم 
  

   حساب دون( الجانبيةالمصروفات اإليجار الثابت شامل  مع خصم

    ________    ملكحالة وجود سكن في  )،السخانوئي الكهرباوالتيار التدفئة رسوم 

  برجاء االطالع على المالحظات 
  

    ________     المنقح=  الدخل الصافي 

  

  
  
  
  
  
  
  

   )1202 تحريًرا في( حساب حد القياس

   يورو 1.231,20  الحجز على الرواتب دونالحد األقصى للمعيشة 

  :المنزلاألطفال الذين يعيشون في باإلضافة إلى 

  سن األطفال حتى بلوغ 

  يورو                    يورو 375.00 × أعوام 6

  

  حتى بلوغ أعوام  7األطفال من سن 

  يورو                    يورو 462.00 × عاًما 14

  

  حتى بلوغ  اعامً  15األطفال من سن 

  يورو                    يورو 492.00 × عاًما 18

  

  ميزانيةفي األهلية  والشباب ُمكتمل

  يورو                    يورو 583.00 ×المنزل 

  

  يورو                      القياس=  حد 

  

  

  

  .ستمارةعلى حفظ ومعالجة البيانات المذكورة على هذه اإلبموافقتي كذلك أقر و  ،صحيحةو ملةكاالبيانات  كل أقر بأن
   .يحق للنادي التحقق من صحة البيانات في أي وقت

    
    _______________________________________________________________  التوقيع      ______  التاريخ   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  :الرغبة في خفض رسوم االشتراكأتي تمن هنا ول ".المنقحقيمة "حد القياس" أعلى من "صافي الدخل 

  ال     ________  نعم    _____  

  االلتزام بها.وأتعهد بالقواعد ، كما أنني على دراية بقمت بمراجعة البيانات لقد
  

    __________________  حتى: الرسوم تم خفض    ______________________  : صفحمسؤول التوقيع   _______  التاريخ : 



  حساب حد القياس
   خفض الحق فيثبات إل

  االشتراك  رسوم

  

  
  للمعالجةمساعدة مالحظات و

  
ال يلزم قانون إعانة طالبي اللجوء أو ، XIIقانون الشؤون االجتماعية ، أو IIقانون الشؤون االجتماعية ل اطبقً المقدمة نات إلعاإلى ابالرجوع 

  . وضع عالمة عند المقطع المناسبمع ثبات يجب تقديم اإل ثمْ ومن  .إجراء فحص الدخل الموسع
  

من شهر حتى أول  سارٍ (ها استحقاقأو  اإلعانةقرار منح نسخة من  يجب تقديم ،سعالموخل الد فحص بدونثبات الموقع عليه اإل باإلضافة إلي
  .قانون إعانة طالبي اللجوءأو ، XIIأو  IIرقم قانون الشؤون االجتماعية لما ورد في ا طبًق  )بحد أدنى خفض الرسوم

  
لدخل اأال يتعدى  شريطةيسمح بذلك . ناتإعامحدودي الدخل ممن ليس لديهم الحق في الحصول على في حالة سع لمواخل الد فحصيتم إجراء 
المعيشة تكاليف خصم و ،وغيرها)لتأمينات اإلضافية وأجرة الركوب مثل ا( خاصةمصروفات % 15بعد خصم حد القياس الُمحدد الصافي 

% من صافي 25زيد عن يال بما ولكن التكاليف الفعلية حساب يمكن امتالك سكن، في حالة و ،سخانالو ائيكهربالتيار التدفئة ورسوم الدون (
  .ل)الدخ

  
  : ما يلي يشمل الدخل

  .)في حالة المكافآت السنوية 12/1شمل ي(لميزانية رب المنزل الدخل الصافي  ●

 .)في حالة المكافآت السنوية 12/1شمل ي( الزوجة أو شريك الحياة/ شريكة الحياة /الدخل الصافي للزوج ●

  .)في حالة المكافآت السنوية 12/1تشمل ( لزوجات اآلباء أو أزواج األمهاتالدخل الصافي  ●

  .نفقة األطفال ●
  .قانون المحكمة الدستورية االتحاديةمن  27للمادة  اطبًق ة اإلعالة وعال ●

  .بدل التدريب المهنييم، لدعم التعلاالتحادي  وفقًا للقانونعالوة التدريب،  ●

  .)التأمين االجتماعيلمن يشملهم فقط ( عالوة الرعاية ●

  .Iة البطالة وعال ●

  .)للخصم ةقابلال يورو غير 300 الـ دون مبلغ( باءعانة المالية لآلاإل ●

  .إعانات المعيشةالدخل من  ●

  .إعانات التقاعدالمعاشات و ●

  
المستندات الحالية والحديثة). تقديم جى االنتباه إلى يُر(دون المصروفات الجانبية اإليجار لقيمة الموقّع اإلثبات مع  كنسخالمعنية  اإلثباتاتيجب تقديم 

  .قرار الضرائب العقاريةيجب تقديم  ،وجود مسكن ملكفي حالة 
  

الخاص المبلغ يمكن خصم  ،)قطاع العمال علييسري األمر نفسه التأمين اإللزامي (قيمة الذين ال يتجاوز دخلهم اإلجمالي  نموظفيالفي حالة 
  يومي).ال تبدالال(بدون تأمين للتحري عن دخلهم الصافي التأمين الصحي الخاص ب

  
  .بالعالمات المعنيةومزّودة مقروء،  ومستوفاه بشكلكاملة وصحيحة ومملوءة اإلثباتات يرجى التأكد من أن جميع 

  
  من تاريخ الموافقة.عام  ½ بحد أقصىيسري خفض االشتراك استحقاق  إثباتفإن  ،إذا لم يتغير وضع الدخل

  
مرض طويل األجل بفي حالة اإلصابة من إعانة البطالة إلى الدخل العادي أو التحول  ،على سبيل المثال ،على مدار العاموجود تغيرات في حالة 
  .الُمحدثة على الفور وإرفاق المستنداتالرياضي فالدورف يرجى إبالغ نادي  ،المرض) إلى الدخل العاديإعانة  (استحقاق

  
  الرسوم ال يوجد أي حق قانوني في خفض

  
  : الرقمواالستفسارات علىزيد من األسئلة الم يتلقيسعدنا 

   sv.de-info@walddoerfer كتروني:لاإلبريد عبر الأو  64 50 62 0

  


