Найважливіші кроки у центрі зайнятості
Обов‘язки повідомити центр зайнятості:
Зміни: будь ласка, негайно повідомте центр зайнятості про будь-які зміни у Ваших
особистих або економічних обставинах (наприклад, переїзд, початок роботи, вагітність,
переїзд членів сім’ї, виїзд членів сім’ї, тощо).
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Обов’язок реєстрації: незабаром Ви отримаєте письмове запрошення до центру зайнятості
для обговорення подальших (професійних) можливостей або, наприклад, участі в мовних
курсах. Будь ласка, обовьязково прийдіть до цієї зустрічі.
Хвороба: якщо Ви не можете працювати через хворобу, подайте листок непрацездатності
від лікаря центру зайнятості, навіть якщо Ви зараз не працюєте.
Переїзд: якщо Ви хочете або Вам потрібно переїхати до нового житла, будь ласка
повідомте про це в центрі зайнятості до переїзду до нової квартири. Переїзд без
згоди центру зайнятості може мати для Вас фінансові наслідки.
Відсутність: Ви повинні бути завжди доступні особисто та поштою за вказаною Вами
адресою та мати можливість відвідувати центр зайнятості щодня. Однак за попередньою
згодою центру зайнятості Ви можете перебувати за межами свого місця проживання
максимум три тижні на календарний рік.

Важливі інструкції:
Цифрові пропозиції: скористайтеся нашими цифровими пропозиціями,
якщо у Вас виникла потреба записатися на зустріч або надіслати повідомлення
до центру зайнятості.
Освіта та участь: для неповнолітніх дітей та учнів віком до 25 років існує ціла низка
пропозицій фінансування щодо вартості (наприклад, шкільні поїздки/екскурсії, обіднє
харчування в дитячому садку та школі, фіксована плата за участь у культурному житті).
Зареєструйтеся в центрі зайнятості, якщо хочете скористатися цим фінансуванням.
Податок на телебачення: У Німеччині існує так званий податок на телебачення, яку
мають сплачувати всі жителі. Ви можете бути звільнені від цього збору. Для цього, будь
ласка, надішліть заповнену останню сторінку вашого повідомлення про схвалення ALG II за
адресою: „ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice, 50656 Köln“.
Заявки: у багатьох випадках центр зайнятості може покрити різноманітні витрати. Будь
ласка, подайте неофіційну заявку до того, як витрати будуть понесені, і спочатку дочекайтеся
рішення центру. зайнятості.
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