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این نوع کمک مالی  REVISهمان جایگزین شده کمک دولتی ثابق با نام )( RMG (Revenu Minimum Garantiضمانت حداقل درآمد) میباشد
 ،که هدف آن کمک به خانوارهای کم درآمد یا بی درآمد برای زندگی در لوکزامبورگ میباشد .تمامی مشمول شدگان  RMGسابق همچنان میتوانند
از کمک های مالی  REVISبهره مند شوند
تمامی کسانی که دارای اقامت بلند مدت و یا شهروند لوکزامبورگ هستند میتوانند از این بسته حمایتی استفاده کنند ،این کمک مالی از طریق صندوق
حمایت اجتماعی دولتی ( )Fonds national de solidarité - FNSبرای کمک به قشر کم در آمد جامعه تامین میشود

انواع حمیات های مالی:
کمک هزینه ورود یا مشمول ( )l'allocation d’inclusionاین نوع کمک برای کسانی میباشد که فاقد درآمد یا درآمدشان در حد خاصی نمیرسد؛
جهت تامین وسایل و لوازم زندگی ،نیاز های اولیه زندگی و تامین معاش میباشد
کمک هزینه فعالیت ( )l’allocation d’activationاین نوع کمک برای کسانی میباشد که در یک فعالیت کاری یا آموزشی زیر نظر دولت مشغول
به کار میباشند

واجدان شرایط برای درخواست کمک هزینه اجتماعی  REVISبه شرح زیر میباشد :
•
•
•
•

دارای اقامت قانونی در لوکزامبورگ بیشتر از  3ماه (برای مهاجران و شهروندان رسمی)
بالفاصله بعد از اعطای اقامت (برای متقاضیان پناهندگی)
در ثبت ملی اشخاص حقیقی ) (RNPPثبت شده باشند
محل اقامت معمول خود اقامت دارند یعنی ساکن کشور یا آدرس دیگری نمیباشند

همچنین باید:
•
•
•
•

دارای حد اقل سن  25سال به باال
به تنهای قادر باشد زندگی خود را اداره کند و از قوانین و مقررات لوکزامبورگ سرپیچی نکرده باشد
جستجو برای کار  ،ثبت نام و باقی ماندن به عنوان یک جوینده کار در آژانس توسعه اشتغال ()ADEM
آماده باشند تا از تمام امکانات موجود در لوکزامبورگ یا خارج از کشور را برای بهبود وضعیت خود استفاده کنند

قوانین ویژه ای برای اتباع اتحادیه اروپا  EEE ،و اعضای خانواده های آنها
اتباع اتحادیه اروپا  EEEیا عضوی از خانواده آنها  ،صرف نظر از ملیت خود  ،که در  3ماه اول اقامت خود در لوکزامبورگ یا در دوره ای که
در خانه هستند  ،حق درخواست یا دریافت  REVISرا ندارند .یا به نیت یافتن کار به لوکزامبورگ مهاجرت کرده است.
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این قانون  REVISشامل موارد زیر نمی شود:
•
•
•

کارمندان یا مشاغل مستقل (خود اشتغالی)
افرادی که برای اقامت کاری به لوکزامبورگ آمده ولی در وضعیت بیکار هنوز هستند
اعضای خانواده آنها  ،صرف نظر از ملیت آنها

قوانین ویژه ای برای اتباع کشورهای ثالث که مشمول دریافت نمیباشند
•
•

تبعه کشور سوم که نه تابعیت دارد و نه از مزایای حمایت بین المللی (اقامت پناهندگی) برخوردار است ونه می خواهد از درآمد ورود
به سیستم اجتماعی بهره مند شود (سرمایه گزاری یا کار) شامل دریافت کمک مالی نمیباشند.
اگر شهروند کشور سوم و دارای اقامت از نوع اقامت عضو خانواده باشد (همسر ،فرزند ،والدین)  ،شرایط اقامت  5ساله شامل وی
نمیباشد

مشمولین کمک مالی برای اتباع کشورهای ثالث
•
•
•
•
•
•

در طول  20سال گذشته حداقل  5سال (به طور مداوم ) به طور قانونی در لوکزامبورگ اقامت داشته باشد
دارای وضعیت اقامت طوالنی مدت
یک شهروند لوکزامبورگی
تبعه اتحادیه اروپا )(EU
تبعه منطقه اقتصادی اروپا (ایسلند  ،لیختن اشتاین  ،نروژ) یا کنفدراسیون سوئیس )(CH
شخصی که از حمایت بین المللی (اقامت پناهندگی) برخوردار است

مفهوم جامعه داخلی یا ساکنان یک مکان
افرادی که در یک خانه مشترک زندگی می کنند  ،بودجه مشترکی دارند و نمی توانند مدارک فیزیکی مبنی بر سکونت خود در جاهای دیگر را
ارائه دهند  ،یک جامعه داخلی تشکیل می دهند.
این شواهد می تواند:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

قرارداد اجاره
رسید اجاره
اسناد مالکیت یک ساختمان مسکونی
اسناد بانکی یا حسابداری که پرداخت اجاره را ثابت می کند
اسناد اثبات پرداخت قبض های برق  ،گاز  ،عوارض شهرداری
این اسناد باید حداقل  6ماه از تاریخی که درخواست  REVISارائه شده است را شامل شود
برخی افراد می توانند تا  12ماه جزی از یک جامعه داخلی تمام عیار یا ساکنان یک مکان قلمداد شوند .این شامل:
والدینی که در یک مکان با فرزندان بزرگسال خود زندگی می کنند.
بزرگساالنی که قادر به کار نیستند و در یک مکان والدین یا خواهر  /برادرشان زندگی می کنند
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•

افرادی که در مکان رایگان اسکان یافته اند :
 یک مرکز کیفری مانند ؛ زندان یا بازداشتگاه یا کمپ بسته افراد تحت درمان توسط معاینه پزشکی در یک مرکز درمانی ثابت در خارج از کشور یک بیمارستان یا مرکز درمانی یک ساختار اسکان اجتماعی یا خانوادگی -خانه پناهندگان یا کمپ پناهندگی

استثناها
یک فرد زیر  25سال می تواند از  REVISبهره مند شود؛ بنا به شرایط فوق:
•
•
•
•

کسی که برای نگهداری یا تربیت فرزند یا خانواده اش کمک هزینه خانوادگی ( )allocations familialesدریافت میکند
حداقل  7ماه باردار است (با ارائه گواهی پزشکی که تاریخ انتظار برای زایمان را نشان می دهد)
در سن کامل (باالی  18سال) است و در نتیجه بر اثر بیماری یا از کارافتادگی  ،نمی تواند در حد مقرر امرار معاش کند
مراقبت یا پرستاری (کمک در منزل) از یکی از اعضا خانواده که بیمه مراقبت طوالنی مدت دریافت می کند

یک فرد میتواند برای دریافت  REVISاقدام کند ولی الزم نیست به عنوان جوینده کار در  ADEMثبت نام کند؛ بنا به شرایط فوق:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

او یک کارمند تمام وقت ( 40در هفته) است اما میزان حقوق دریافتی او از سطح تعیین شده قانونی کمتر است
او به دالیل جسمی یا روانی با ارائه نظر پزشکی که توسط صندوق همبستگی ملی ) (FNSتائید شده و ناتوان است
او در مورد عدم توانایی خود در ورود به بازار کار نظر منطقی دارد که باید توسط  ADEMتائید شود (از نظر زبان یا دوره آموزشی
حرفه ای)
او در حال دریافت مستمری پیری (بازنشستگی) یا مستمری از کار افتادگی است
او بیش از  65سال سن دارد
وی ازمزایای زایمان برخوردار است
وی در حال تاسیس یک شرکت یا شروع به خود اشتغالی است
او یک مراقب یا پرستار(کمک در خانه) برای شخصی است که از بیمه مراقبت طوالنی مدت بهره مند می شود
او تحصیالت خود را در دوره متوسطه کالسیک یا عمومی به پایان نرساند ه است و باید ادامه تحصیل دهد با ارائه گواهی ثبت نام از
مدرسه
وی بصورت مستقل مشغول به کار است ولی شامل کارهای فصلی میشود مانند کشاورزی (شش ماه کا دارد و شش ماه بیکار)
او خود اشتغالی دارد و درآمد حرفه ای وی بیشتر از یا برابر با حداقل دستمزد غیرماهر اجتماعی نیست

پیش شرط ها
موارد زیر از ادامه دریافت کمک هزینه اجتماعی  REVISبرخوردار نخواهد شد:
•
•
•

داوطلبانه فعالیت حرفه ای خود را رها یا کاهش داده باشد
به دلیل سورفتار جدی اخراج شده اند
از مزایای بیمه بیکاری اخراج شده اند
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•
•
•

•
•

از مرخصی بدون حقوق یا مرخصی برای کار نیمه وقت در بخش خصوصی یا دولتی بهره مند باشند
لوکزامبورگ را برای مدت بیش از  35روز در یک سال تقویم در زمان دریافت کمک ترک کرده اند
در معرض بازداشت پیشگیرانه یا سلب آزادی قرار گیرند .با این وجود وی می تواند برای دوره زمانی که :
 او مشمول نیمه آزادی است وی در زمان اجرای حکم آزادی مشروط یا قرار گرفتن در معرض نظارت الکترونیکی استتحصیالت عالی را دنبال کنند
برای اتباع کشور های ثالت در صورت اثبات هر نوع دریافت مالی از در کشور ثالث مانند بازنشستگی یا حق ماموریت و غیره

** صندوق همبستگی ملی ( )FNSهمچنان می تواند  REVISرا خارج از موارد باال بخاطر مسائل خانوادگی  ،کاری یا شخصی افراد کمک هزینه
مالی را برای سه ماه (جهت مجازات) طبق قانون به حالت تعلیق در آورد

تحریم ها
در صورت کشف یا اثبات هر یک از موارد زیر؛ ذینفع از دریافت کمک مالی معلق و پرونده وی به مراجع قضائی ارجاع داده خواهد شد:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ارائه وقایع و ادعای نادرست
واقعیت های مهم را پنهان کنید
پس از اهدا جایزه برنده شدن در بخت آزمائی واقعیت را گزارش نکردن
توافق نامه همکاری امضا شده با  ADEMرا نقض کرده یا از شرکت در اقدامی فعال به نفع استخدام پیشنهادی خودداری کرده است
مبالغی که بی دلیل دریافت شده است توسط ذینفع یا ذی نفعان وی پس داده نشده
از همکاری با دفتر ملی اجتماعی اجتماعی ) (ONISامتناع ورزید
قانون شکنی و احترام نگذاشتن به مقررات FNS
عدم رعایت تعهدات برنامه فعال سازی
عدم انطباق با برنامه مراحل گنجانده شده در برنامه فعال سازی
امتناع از شرکت در اقدامات فعال سازی یا اقدامات تثبیت و آمادگی
عدم انطباق با شرایط توافق نامه در مورد اقدامات فعال سازی از نوع "ابزار جمعی"  ATIو Travaux d’utilité collective
عدم حضور بی دلیل در قرار مالقات ثابت شده با نامه ثبت شده از ONISیا ADEM

کمک هزینه اجتماعی باید پس داده شود
.1
.2
.3
.4
.5

تحت تأثیر حقایقی که منجر به محاسبه و بررسی مجدد پرونده می شود (اظهارات ناقص یا نادرست  ،تغییرات برگشت پذیر در وضعیت
مالی  ،ترکیب خانواده یا در شرایط اقامت)
ذینفع مشمول دریافت پولی غیر از درآمد حاصل از یک فعالیت حرفه ای شده شود (وراثت  ،بورس و )...
ذینفع کمک مالی انجام داده است  ،بازپرداخت در قبال پرداختی ها مطالبه می شود
ذینفع مالک و صاحب اوموال باشد و میراثی ایجاد کرده است (طبق قانون لوکزامبورگ هر شخص یا خانواری که دارای بیشتر از یک
مسکن جهت زندگی و یک ماشین جهت ایاب و ذهاب و شغلی در حد درآمد حداقل حرفه ای داشته باشد  ،میراث گذار خوانده میشود)
ذینفع فوت کرده باشد ،به مقدار دریافتی از امالک او بازپرداخت مطالبه میشود
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مدارک الزم جهت درخواست
این درخواست باید شامل اسناد پشتیبان زیر باشد:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

کپی کارت شناسایی متقاضیان بزرگسال (باالی  18سال)
کپی گواهی دریافت کمک هزینه فرزند یا کمک خانواده ()Allocation familiale
بیانیه هویت بانکی (  )RIB - relevé d’identité bancaireبرای متقاضی اصلی که ذینفع  REVISتعیین شده است
برای متقاضی که از یک کشور عضو اتحادیه اروپا یا  EEEیا کنفدراسیون سوئیس ) (CHآمده است :یک کپی از گواهی ثبت نام
برای متقاضی یک کشور ثالث :اثبات اقامت قانونی در لوکزامبورگ برای مدت  5سال در  20سال گذشته
برای دارندگان حمایت بین المللی (پناهندگان)  :تصمیم وزارت امور خارجه در مورد به رسمیت شناختن وضعیت پناهندگی
در صورت دارایی در خارج از کشور :گواهی دارایی از یک نهاد عمومی صالح
کپی قرارداد اجاره نامه
گواهی ثبت در شهرداری ()Certificat de résidence
گواهی تعداد ساکنان در خانه از طرف شهرداری ()Certificat de residence elargi
گواهی سکونت در کمپ برای پناهندگان تازه جواب گرفته
پر کردن هر دو فرم درخواست که توسط تمام متقاضیان بزرگسال امضا شده
گواهی پزشکی در صورتی که شامل یکی از گزینه های مربوط در فرم برای بارداری یا از کارافتادگی میشوید
گواهی دریافت بازنشستگی در صورت دریافت
کپی رای دادگاه در صورت دریافت نفقه

بعد از تکمل پرونده میبایست آن را از طریق پست یا حضوری به آدرس صندوق همبستگی ملی ارسال کنید

آدرس حضوری
Fonds national de solidarité – FNS
8-10, rue de la Fonderie
L-1531 Luxembourg

آدرس پستی
Fonds national de solidarité - FNS
B.P. 2411
L-1024 Luxembourg

www.fns.lu

منبع و مأخذ :

https://guichet.public.lu/fr/citoyens/sante-social/action-sociale/aide-financiere/revenu-inclusion-sociale-revis.html

تهیه و تنظیم  :هیئت تحریریه انجمن سیمرغ در لوکزامبورگ

تمامی حقوق قانونی کپی رایت این سند متعلق به انجمن سیمرغ می باشد و هر گونه کپی برداری و سواستفاده از این
سند پیگرد قانونی دارد
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