دخل التضامن الفعال
كيف يمكن تفعيل ذلك؟

ما هي اإل غيسا؟
إعانة شهرية ممولة من طرف الجهات والدولة.و تدفع من طرف "لا -اكافْ " ٱو "اإل مسا "
فهي مخصصة لألشخاص اللذين ل يتوفرون على مورد أو الذين يتوفرون على
مورد ضئيل و تحت ظروف معينة.
األشخاص ذوي جنسيات أجنبية وجب عليهم استكمال الشروط الخاصة باإلقامة.للمزيد
من المعلومات يمكن اإلستشارة في مصلحة "لا اكافْ " ٱومصلحة "اإل مسا".

كيف يتم حسابها؟
يعتمد مبلغ " اإل غيسا " على :
تكوينك األسري.
موارد أسترك (دخل العمل و المعاشات. )...،
مسكنك.
وضعك المهني.
يتم حساب ذلك كل  3أشهر.

ما هي اإل جراءات التي يجب القيام بها؟
وجب اإلدلء بمواردك إلى "لا -اكافْ " أو إلى " إمسا " كل  3أشهر،بملء بيان الموارد الربع سنوي ("د -ت -إِر")
.خالف ذلك ،سيتم توقيف امنح " اإل غيسا "
ا
في حال تغييرات في وضعك العائلي و المهني أو الدخل الخاص بك ،وجب عليك إبالغ "ل اكافْ " أو " إمسا "
على الفور

ما معنى المرافقة؟
يحق للمستفيد من " اإل غيسا " الحصول على دعم شخصي يواكب احتياجاته.
تسهيل قيامه بإجراءات طوال مدة اندماجه الجتماعي و /أو المهني .ويتم تنظيم ذلك عبر مرجع واحد.
هذا المرجع يمكن أن يكون :
مستشار مهني ("بُّو ْل أُمْ ْب ْل اوا""،بلي") لِدعم المهنيين.
س-أا-إِسْ ") من أجل مرافقة اجتماعية إذا لم تتمكن من العثور على وظيفة
سِ -
المساعد الجتماعي ("إِ ْم-د-إِسْ -إِ"ِ "،
فورا.
هذه المرافقة هي أيضا واجبة و يجب أن تحترم تحت طائلة نقص اإلعانة الحكومية
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دخل التضامن الفعال
كيف يمكن تفعيل ذلك؟

مساعدات إضافية ممكنة
هناك مساعدات إضافية لإلسكان والصحة و التنقل .فهي ليست تلقائية و تتطلب تقييم
الحالة الفردية الخاصة بك.
يمكنك الستفسار لدى المرجع الخاص بك

 الصحة :
للحصول علي التغطية الجتماعية ،هناك عدة احتمالت:
ا
س ـ إِسْ "
ي/س" (التغطية الصحية التكميلية) أو "أ ـ ِ
ِ
س -إِ ْم-إِ
س ـ إِ ْم ـ إِي" (التغطية الصحية الشاملة)ِ "،
" ِ
(المساعدة الصحية التكميلية).فكلها تأخذ بعين اإلعتبار حالتك الشخصية و يتم منحها بحسب شروط .بإمكانك
س-ب-أا-إِ ْم" (الصندوق األولي للتأمين الصحي).
اإلستفسار في " ِ



النقل:

يمكنك اإلستفادة من تخفيضات في تنقالتك:
في الحاضرة :إذا كنت تقطن وسط المدينة وعاطل تبحث عن العمل ،يمكنك ،شريطة قلة الموارد المادية ،اإلستفادة
من وسائل النقل مجانا.
في جيروند :بحسب مواردك المادية،كيفما كانت رحلتك ،يمكنك اإلستفادة من تسعيرة موحدة بقيمة  0.30سنتيم
ٱورو.
في ٱكيتين :بطاقة سيزام تمكنك من السفر مجانا بالقطار( 24رحلة ٱو  12ذهابا/إيابا) في ٱكيتين ،في حالة ما إذا
كنت عاطال تبحث عن عمل ٱو إذا كان دخلك ليتجاوز مبلغ معين.

 السكن:
للحصول ٱو إبقائك في مسكن هناك العديد من المساعدات.
ا
س-ٱ-إِسْ " ٱن يعلمك.
"سِ -
يمكن للمساعد الجتماعي في "إِ ْمِ -د-إِسْ -إِ" ٱو في ِ
ُتمكن التعريفات الجتماعية من الستفادة من تخفيضات في فواتير الغاز و الكهرباء
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