
  

Iнформацiя про подання заяви на отримання допомоги по 

безробiттю для осiб, якi проживають в мiстi Хоф. 

 

1. Подання заяви. 

 

• Потрiбно подати тiльки одну заяву на всю родину, до якоi 

належить:  

   Заявник i ведучi з ним сумiсне господарство 

 

- Заявник i ведучi з ним сумiсне господарство: 

o Дружина або чоловiк заявника 

o Партнерша або партнер заявника 

o Неодруженi дiти вiком  до 25 рокiв 

 

Особи якi мусять подати свою власну заяву: 

- Дiдусi i бабусi 

- Онуки 

- Дядьки, тiтки i племiнники 

- брати i сестри що проживають без батькiв 

- iншi родичi 

- дiти старшi 25 рокiв або одруженi дiти. (Це стосуеться 

також  роздiльно проживаючих батькiв) 

 

2. Необхiднi документи: 

• Заява (власноруч заявником заповнена iз вказаною адресою в 

Нiмеччинi) 

• Данi поточного банкiвського рахунку вiдкритого в будь якому 

нiмецькому банку. 

• Номер пенсiйного страхування для кожноi особи старше 15 

рокiв який потрiбно отримати у касi медичного страхування. 

• Довiдка про наявнiсть медичного страхування в однiй iз касс 

медичного страхування для кожноi особи старше 15 рокiв. 

• Копiя виду на проживання усiх осiб. 



  

• Свiдоцтво про прописку у мiстi Хоф усiх осiб що 

сумiсно  проживають. 

• Копiя договору на оренду житла i данi поточного банкiвського 

рахунку володаря житла. 

• Свiдоцтво про народження (якщо воно е). 

• Свiдоцтво про шлюб (якщо воно е). 

 

3. Пропозицii роботи. 

Пiсля подачi заяви на отримання виплат по безробiттю, усi члени 

родини старшi 15 рокiв мусять  усiма способами сприяти бiржi працi 

у пошуках роботи. 

 

4. Повiдомлення про змiни або переiзд. 

Про такi змiни необхiдно повiдомляти бiржу працi: 

• якщо ви бажаете отримати мiсце профнавчання або вищоi 

освiти  або отримання робочого мiсця. 

• змiни вашого заробiтку або фiнансового становища. 

• новий або змiнений поточний банкiвський рахунок. 

• якщо ви хочете змiнити житло або хтось iз родини виiжджае 

або в"iжджае. 

• якщо змiнилась вартiсть оренди житла. 

 

 

 

Iншу iнформацiю ви можете отримати 

на сайтi 

 

www.jobcenter-hof-stadt.de 

 

 

Якщо у вас є можливість, будь ласка, 

приведіть перекладача до вашого 

призначення в центрі зайнятості. 

 

 

http://www.jobcenter-hof-stadt.de/

