كوبون مساعدات للفناا بسبب "كوروفنا ف ريوس"
يمكنكم تقديم طلبات الحصول عليه يف موعد أقصاه الساعة  23:59من يوم الجمعة الموافق 2020/04/17
من له الحق:
يمكن لجميع األشخاص واألس  ،المقيمي أو من يسكن ف بلدية ُّ
"رجواميليا" ،التقدم بطلب للحصول عىل كوبونات المساعدة
ي
ر
بغض النظر عن الدخل المادي بكل أشكاله  ،والذين تضروا فجأة وبصورة مؤقتة من فقدان هذا الدخل بسب "كوفيد
."19
ً
أيضا له الحق ف الحصول عىل كوبون المساعدة غي المقيم ويسكن ف بلدية ُّ
"رجواميليا" ،بسبب العمل أو تعذر عليه العودة
ي
ي
الت تمر بها
إىل مقر
إقامته المعتادة بسبب الحظر الذي تم فرضه عىل التنقل من مدينة إىل أخرى بسبب حالة الطوارئ الصحية ي
ً
البالد [طبقا للمادة  1و  2من مرسوم القانون رقم  19بتاري خ .]2020/03/25
ستكون األولوية ر يف الحصول عىل هذه المساعدات لمن تكبد خسارة ر يف دخله أو فقده بشكل كامل ر يف هذه األسابيع وهم:
العمالة المؤقتة  ،الشباب من لديه  ، P.IVAالحرف ر ر
يي أو التجار الذين فقدوا بشكل كامل موارد الدخل بسبب تجميد
األنشطة باختالف أفنواعها.
ً ر
ر
لن يكون التعجيل يف تقديم الطلب أو أولوية إرساله مقياسا يف تقديم المساعدة.
ر
ر ر
حالتي:
كأولويات يف توزي ع الكوبوفنات  ،يتم تحديد
وغي مثبتة ،أعمال وقتية
غي دائمة ر
 األوىل  ،أرسة فقدت دخلها [فردي أو أكي] بسبب "كورونا فيوس" [عمالة ر
يستحيل القيام بها  ،أعمال موسمية أو متقطعة إلخ .]..
ر
الت صدرت بخصوص حالة
 الثافنية  ،أرسة لها دخل [فردي أو أكي] فناتج عن عمل تم إيقافه بسبب القوافن ري ي
الطوارئ الراهنة [ P.IVAتتعلق بالكود  Atecoوتم استبعادها مرسوم قافنون].
ً
ر ر
خصائيي
يمكنهم  ،أيضا  ،الحصول عىل فناس المساعدات  ،ولكن بشكل ثافنوي وطبقا لتوافر الموارد وطبقا لتقرير األ
ر ر
تماعيي:
الج
 كل أرسة لها دخل فردي لعمالة تخضع لقافنون "ترسي ح العمالة"  Cassa integrazione – Fisأو ما شابه
 ،ولن يحصلوا عىل راتبهم قبل شهر 2020/5؛
[أولئك الذين يحصلون عىل "شيك" يتعلق ب  ، Cassa integrazioneليس لهم الحق يف طلب المساعدة]
ر
األخية ستكون لهم األولوية بعد تقييم جدي لحالتهم وبشكل خاص من قبل مراكز الخدمة الجتماعية.
يف هذه الحالة
ر
ً
يمكنهم أيضا التقدم لطلب المساعدات من تنطبق عليهم الصفات المذكورة عاليه وكانوا قد تقدموا بطلب مساعدات للجهات
ً
لحامىل "ضيبة القيمة المضافة"  ، P.IVAأو من هم أساسا عىل
المعنية لدعم الطوارئ منها عىل سبيل المثال :المساعدة
ي
عاتق مراكز الخدمات الجتماعية  ،أو /و المستفيدين من تدابي الدولة لدعم الفقر  ،ومن يحصل عىل "دخل المواطنة".
يستبعد من هذه الستحقاقات كل من لديه – هو أو أحد أفراد أسته – سيولة مادية تزيد عما مقداره  10.000,00 €يف
تاري خ  [ 2020/03/31يف حسابات بنكية أو بريدية  ،أو أسهم إلخ ]..

