إرشادات صندوق التمويل االجتماعي لدي ÖH Uni Wien
 .1المتطلبات العامة

عضوا في هيئة
( )1الشرط األساسي لمنح الدعم من قبل الهيئة الطالبية في جامعة فيينا هو أن يكون الطالب
ً
الطالب النمساوية  ،ويدرس في جامعة فيينا  ،وفي وضع غير مستقر وال يتلقى الدعم الكافي من أي هيئة أخرى.
( ) 2ال يوجد استحقاق قانوني لمنح الدعم من الهيئة الطالبية في جامعة فيينا.

 .2الوضع غير مستقر

( )1ا ذا تجاوزت النفقات الشهرية للحفاظ على الحياة الدخل الشهري  ،باستثناء أولئك األشخاص الذين يتعين عليهم
إظهار مبلغ معين في حسابهم لتغطية النفقات األساسية (مثل تصريح اإلقامة ووديعه لاليجار).
( )2يشمل الدخل بالمعنى المقصود في هذه اإلرشادات جميع األموال المنتظمة المتدفقة إلى حساب مقدم الطلب (مثل
الدخل من الوظيفة والمساعدات وما إلى ذلك).
( )3تؤخذ في االعتبار المبالغ التالية للمصروفات الشهرية:
أ) التكاليف الخاصه بالسكن،
ب) المصاريف الالزمة للدراسة  ،بما في ذلك الرسوم الدراسية غير المستردة ،
ج) رسوم الهاتف واإلنترنت واإلذاعة والتلفزيون والتأمين على
المنزل
د) رعاية األطفال (باستثناء الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة ولكن بما في ذلك تكاليف مجالسة األطفال) ،
هـ) التأمين الصحي.
و) الرحالت الالزمة للطالب من وإلى مكان الدراسة.
ز) تكلفة المعيشة (مثل الطعام والمالبس واألدوية).

( )4في الحاالت الخاصه  ،يمكن أيضًا عرض النفقات غير المتكررة المطلوبة إذا كانت هذه النفقات ضرورية للغاية
ويمكن إثباتها من خالل المستندات المناسبة  -فواتير (مثل التأشيرة  ،الجنازة  ،اإليداع
اليجار السكن).

( ) 5في حالة فقدان أحد مصادر الدخل  ،ونتيجة لذلك لم يعد بإمكان مقدم الطلب تغطية نفقاته األساسية أو ربما لن
يتمكن من تغطيتها الشهر المقبل

 .3الطلب

( )1يجب تقديم جميع المستندات الالزمة واستمارة الطلب إلى اتحاد الطالب بجامعة فيينا عن طريق موقعنا
االكتروني .التسليم الشخصي غير ممكن حتى إشعار آخر.
( )2يجب إرفاق الطلب الذي يجب أن يحتوي على اسم وعنوان ورقم شهادة الطالب (نسخ فقط):
أ) اثبات شخصيه يحتوي علي صورة
ب) ورقة الدراسة الحالية  /تأكيد الدراسة  /تأكيد وقت الدراسة (إذا لم يتم دفع الرسوم الدراسية للفصل الدراسي
الحالي  ،فإن طلب الدفع كافٍ )
ج) كشوفات الحساب من األشهر الثالثة الماضية مع الرصيد النهائي (وليس معامالت الحساب)
د) إذا لزم األمر  ،دليل إضافي على حالة الطوارئ (الفواتير  ،تأكيدات متأخرات اإليجار)
هـ) عقد اإليجار (اختياري)
و) بطاقة اإلقامة (اختيارية) إن وجدت
ز) شهادات ميالد األبناء إن وجدت
ح) إن أمكن  ،إخطار المنحة الدراسية (اختياري)
ط) أسباب أخرى للعبء المالي (مثل اتفاقيات التغذية  ،هوية الضحية  ،تصريح دخول المعاقين) إن أمكن ذلك
ي) إذا لزم األمر  ،موافقة األشخاص اآلخرين الذين قدمت بياناتهم الشخصية في سياق طلبك (على سبيل المثال ،
كشف حساب مصرفي من والديك  ،أو مرض أحد أفراد األسرة  ،وما إلى ذلك).

( )3في األشهر الستة الماضية  ،ال يوجد تمويل من:
أ) الصندوق االجتماعي للهيئة الطالبية في جامعة فيينا
ب) الصندوق االجتماعي أو صندوق مشقة كورونا التحاد الطالب النمساويين (تمثيل فيدرالي).

( )4يجوز منح منحة واحدة فقط لكل عام دراسي .الموعد لتقديم الطلب المتجدد عام من هو تاريخ تقديم الطلب
نظرا للوضع االستثنائي الناجم عن  ، COVID-19يمكن للطالب الذين حصلوا على تمويل من الصندوق
األولً .
االجتماعي للهيئة الطالبية في جامعة فيينا في الفصل الصيفي لعام  2020بتقديم طلب اعانه مرة أخرى في هذا
العام الدراسي (الفصل الدراسي الشتوي  2021/2020والفصل الصيفي  )2021للحصول على التمويل.

( )5موافقة مقدم الطلب على ذلك
أ) قد يتم تمرير البيانات المحددة إلى اتحاد الطالب النمساويين (التمثيل الفيدرالي) ،
ب) البيانات المقدمة تستخدم ألغراض إحصائية في شكل مجهول الهوية ،
ج) المعلومات صحيحة وكاملة ،
د) البيانات المقدمة قد تتم معالجتها وتخزينها لغرض التمويل من المجمع االجتماعي للهيئة الطالبية في جامعة فيينا
إلزامي.
( ) 6في حالة الكشف عن البيانات الشخصية ألشخاص آخرين (مرض أفراد األسرة  ،وبيانات حساب األقارب  ،وما
إلى ذلك) أو تضمينها  ،فإن موافقة هؤالء األشخاص إلزامية أيضًا.

 .4اإلجراء

( ) 1يتم اتخاذ القرار بشأن الطلب باالتفاق المتبادل بين المسؤول االجتماعي والعاملين بالقسم االجتماعي والشخص
المرسل من قبل قسم مناهضة العنصرية والطالب األجانب  ،ويصادق عليه الرئيس والمسؤول االقتصادي ويتم
إبالغه إلى مقدم الطلب في شكل إخطار كتابي .ال يُسمح لمقدم الطلب بالمشاركة في عملية اتخاذ القرار هذه.
( )2يجب سداد الدعم وارجاعه الذي يتم الحصول عليه من خالل معلومات خاطئة أو بأي طريقة أخرى غير
قانونية.
( )3تقع مسؤولية معالجة الطلبات وفقًا ل لمبادئ التوجيهية على عاتق هيئة الطالب في جامعة فيينا.

 .5مقدار الدعم

( ) 1يعتمد مقدار الدعم الممنوح في العام الدراسي على الميزانية المتاحة لهذا الغرض .الحد األقصى لمبلغ التمويل
 750يورو.

