
 خاندانوں کے لئے
ایمرجنسی انکم

ایسے خاندانوں کے لئے دو مہینوں کے لئے 400 سے 800 یورو کی شراکت:
اٹلی میں رہائش ، اگر آپ کی آمدنی ایمرجنسی انکم سے زیاده ہے مہینے میں تو یہ آمدنی پیکج آپ کو نہیں ملےگا ، بینک اکاؤنٹ10  ہزار یورو سے کم ہونا چاہیے (معذور 

افراد کی موجودگی کے لئے زیاده سے زیاده 20 ہزار یورو تک) ،Isee 15  ہزار یورو سے کم ہونا چاہیے

کسی کو بھی خارج نہیں

Supporting Communities in Tuscany

اہل خانہ اور کارکنوں کو امداد

Decreto Rilancio نیا قانون

بچچوں کی اعیا کے لئے شراکت
 اسکول کی سہولیات میں اندراج کے لئے یا بچوں کی اعیا کے لئے 2001. یورو

رسک واال کام کرنے والے والدین کے لئے2.000  یورو: ڈاکٹر ، نرسیں ، ہیلتھ کارکن

چھٹیوں کے لئے بونس
ان خاندانوں کے لئے جسکا Isee 40 ہزار تک ہے

زیاده سے زیاده 500 یورو (دو افراد کی فیملی کے لئے 300 یورو اور ایک شخص کے لئے 150 یورو) کی درخواست کی جاسکتی ہے۔ کریڈٹ کو 80٪ چھوٹ کے طور پر 
اور 20٪ ٹیکس کی کٹوتی میں استعمال کیا جاسکتا ہے

اسمارٹ ورکنگ
جو والدین کسی پرائیویٹ ادھڑے یا کمپنی میں کام کرتے ہیں اور جسکے بچچے   14سال سے کم عمر کے ہیں ان کو یہ سوالت ہے کے وه اپنے گھر میں ہی کمپیوٹر سے آن 

الئن اپنا کام انجام دے سکتے ہیں 

نقل و حرکت کا بونس
سائیکلوں ، بجلی سے چلنے والی سائیکلوں وغیره کی خریداری کے لئے زیاده سے زیاده 500 یورو یا 60 فیصد اخراجات دیئے جائیں گے

18 سال سے زیاده کے بالغ جو 50.000 سے زیاده رہائشیوں والے شہروں میں رہتے ہیں وه صرف ایک بار بونس کے لئے درخواست دے سکتے ہیں

بس / میٹرو / ٹرین پاس کے اخراجات کی واپسی
10 مارچ تک کی گئی خریداری کے وه  حصے کے لئے جسکا استعمال نہیں کیا گیا ہے

بچچوں
5 مارچ سے 31 جوالئی 2020 تک ، ان والدین کے لئے جو پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتے ہیں اور جن کے بچچوں کی عمر12  سال سے کم ہے وه چھٹیوں کے لئے 

درخواست کر سکتے ہیں زیاده دنوں کے لئے اور ان کو اپنی تنخواه  میں سے 50% حّصہ ملےگا
16 سال سے کم عمر بچوں کے سمر مراکز کے اخراجات میں سے 2020 کے لئے ٹیکس میں کٹوتی (36 ہزار یورو سے کم آمدنی کے لئے 300 یورو تک)

ورک پرمٹ کی ادائیگی - قانون 104/92
ماہانہ چھٹی میں آپ کو اضافی مزید 12 دن کے اخراجات کی ادائیگی کی  جاۓگی



 کارکنوں کے لئے امداد
دیکھ بھال کرنے والوں کے لئے بونس

23 فروری 2020 کو ایک یا ایک سے زیاده معاہدے رکھنے والے دیکھ بھال کرنے والے یا کرنے والی اعیا کے لئے اپریل اور مئی کے درمیان 500 یورو کا بونس دیا 

جایگا ان لوگوں کو  جنہوں نے ہر ہفتے 10 گھنٹے سے زیاده کام کیا ہے

اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہو تو ، ہمارے کمیونٹی مراکز سے رابطہ کریں
Empoli, Prato, Campi Bisenzio, Firenze

Empoli – Sportello Donyasso, Via Tripoli 11 
Ptcl phone: 0575/1825630
پیر کے روز اور جمعہ کی دوپہر 2.00 بجے سے شام 6.00 بجے تک معلومات کے لئے یا آپریٹر کے ساتھ ورچوئل انٹرویو کے لئے مالقات اور ممکنہ 

طور پر کسی کمیونٹی سہولت کار کے ساتھ
email: sportellodonyasso@oxfam.it
Wechat: ID  CHANNEL Wechat COUNTER Donyasso: wxid_o4gz8tnuzh9a22
پیر کی صبح یا بدھ کی صبح 9.00 سے 13.00 تک  
Facebook: https://www.facebook.com/asev.empoli/

Prato – Sportello dell’Associazione Cieli Aperti, Via Marengo 51
cell: 3898475801
email: info@cieliaperti.it
Facebook: https://www.facebook.com/associazionecieliapertionlus/

Campi Bisenzio – Sportello Naviganti della Cooperativa Macramè, Via Giusti 7
cell: 3938917156
email: naviganti@coopmacrame.it
Wechat: ID CHANNEL Wechat COUNTER Naviganti: wxid_jysot124d33i22
Facebook: https://www.facebook.com/cooperativa.macrame/ 

Firenze – Sportello presso il Centro Metropolis, Via Liguria 4 (Le Piagge)
cell: 3938839538 – پیر سے جمعہ تک 10 سے 17 تک
email: centropolivalente.metropolis@gmail.com 

بونس 600 یورو
اپریل کے مہینے میں ،

 .in gestione separata, non iscritti agli ordini, co.co.co    پیشہ ور افراد 
، کاریگر ، تاجر ، کسان ، سیاحت اور اسپاس کے موسمی کارکن ، تفریحی شعبے سے تعلق رکھنے والے کارکن ، زرعی کارکن ، پارٹ ٹائم ورکرز اور گھریلو مالزمین 

اس بونس کی ادائیگی خود بخود ان لوگوں کو کی جائے گی جنہوں نے مارچ کے مہینے میں درخواست دی تھی

بونس 1.000 یورو
کارکنوں کے لئے مئی کے مہینے کے لئے:

روزگار کا معاہده قانون کے نفاذ کی تاریخ کو مکمل ہونا ضروری ہے (19 مئی)1)
VAT Partita Iva کے حامل کارکنان ، جو ابھی 19 مئی کو فعال ہیں ، جن کا اپریل 2020 کا کاروبار اور فیس اپریل 2019  کی دو تہائی سے کم ہوا ہے2)


