لنتعرف عىل
،AUXÍLIO-BRASIL
الربنامج الجديد الذي حل
محل Bolsa Família

معلومات لالجئني وطالبي اللجوء واملهاجرين
 AUXÍLIO BRASILهو برنامج التحويالت
النقدية اإلجتامعية الجديد والذي يهدف
إىل الحد من الفقر والفقر املدقع بني
األرس وتعزيز تنمية األطفال واملراهقني.

من هم األشخاص املؤهلني للحصول عليه؟
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(بغض النظر عن الجنسية)

األرس التي تعيش يف الفقر املدقع

األرس الفقرية

األرس التي لديها دخل شهري يصل إىل

األرس التي لديها دخل شهري ما بني

ريال برازييل بالنسبة للفرد

ريال برازييل للفرد

 105و 210

105

األرس التي تدخل يف نطاق قاعدة التحرير*
أولئك الذين يتلقون إعانات ،AUXÍLIO BRASIL
يحصلون عىل دخل شهري أعىل من

210

ريال برازييل للفرد

*هذه األرس مؤهلة لإلستمرار يف تلقي إعانات
أوكسيليو برازيل ملدة عامني برشط أال يتجاوز
الدخل الشهري  525رياالً برازيل ًيا للفرد

تنبيه :إذا كانت الزيادة يف الدخل ناتجة عن املعاشات التقاعدية والتقاعد وإعانات
الضامن اإلجتامعي الدامئة التي يدفعها القطاع العام أو ناتجة عن برنامج اإلعانات
النقدية املستمرة ،فإن أقىص فرتة لإلستمرار يف حكم قاعدة التحرر هي سنة واحدة.

انقر هنا ملعرفة اإلجراءات الالزمة يف حال حصول
تخفيض يف الدخل بنهاية فرتة قاعدة التحرر.
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كيف ميكنني الحصول عىل هذه اإلعانة؟

للحصول عىل هذه اإلعانة ،يجب أن تكون أرستك مسجلة يف
السجل الفردي للربامج اإلجتامعية ( )Cadastro Únicoاملعروف
أيضا باسم  .CadUnicoيرجى التوجه إىل أقرب مركز مرجعي
ً
للمساعدة اإلجتامعية ( )CRASأو الولوج إىل املوقع اإللكرتوين
 meucadunico.cidadania.gov.brللحصول عىل املزيد من املعلومات.

قم بتنزيل تطبيق
CadUnico

تنبيه :ليس هناك ضامن للدفع الفوري إلعانة أوكسيليو برازيل عند التسجيل،
حتى ولو كانت معلوماتك الشخصية يف  CadUnicoمحدثة ومستوفية لجميع
متطلبات األهلية .ال يوجد موعد نهايئ محدد ملنح اإلعانة الخاصة بك

ملعرفة ما إذا كنت مؤهالً للحصول عىل اإلعانة أو يف حالة
وجود أسئلة أخرى ،يرجى التوجه إىل أقرب مركز مرجعي
للمساعدة اإلجتامعية أو الولوج إىل تطبيق .Auxílio Brasil
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ما هو املبلغ الذي ميكنني
الحصول عليه؟

400
ما ال يقل عن

ريال برازييل لكل أرسة شهريًا
وإىل غاية دجنرب2022/

املبلغ حسب نوع اإلعانة
إعانة الطفولة املبكرة

إعانة تكوين األرسة
األرس التي تضم نساء حوامل ومرضعات ،والتي
لديها شباب ترتاوح أعامرهم ما بني  18و 21
عا ًما ملتحقني بالتعليم األسايس

65

ريال برازييل لكل فرد من أفراد
األرسة املوجودين يف هذه األوضاع

األرس التي لديها أطفال ترتاوح
أعامرهم بني  0و  3سنوات.

130

ريال برازييل
لكل طفل

إعانة التغلب عىل الفقر املدقع
يجب دفع املبلغ املتغري يف حال ما إذا كان دخل األرسة الشهري ال يتجاوز  105ريال
برازييل للفرد (حتى بعد الجمع بني اإلعانات ومصادر الدخل األخرى ،مع الوضع بعني
اإلعتبار جميع أفراد األرسة)
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كيف ميكنني معرفة نوع اإلعانة
التي ستحصل عليها أرسيت؟

من خالل تطبيق  CAIXA Auxílio Brasilميكنك معاينة نوع
اإلعانة املمنوحة ألرستك ،والتي ستظهر عىل الشكل التايل:
 - BPIإلعانة الطفولة املبكرة
 - BSPإلعانة التغلب عىل الفقر املدقع
 - BCCلألطفال املؤهلني للحصول عىل إعانات تكوين األرسة
 - BCAللمراهقني املؤهلني للحصول عىل إعانات تكوين األرسة
 - BCJللشباب املؤهلني للحصول عىل إعانات تكوين األرسة
 - BCGللنساء الحوامل املؤهالت للحصول عىل إعانات تكوين األرسة
 - BCNللنساء املرضعات املؤهالت للحصول عىل إعانات تكوين األرسة

قم بتنزيل تطبيق

Auxílio Brasil
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رشوط اإلستمرار يف
تلقي اإلعانات
يجب عىل جميع األطفال دون سن السابعة:
أن يكونوا ملتزمني بجدول التطعيم
إجراء تقييم طبي للطول والوزن
يجب عىل جميع األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني  4و  5أعوام:
أن يكون معدل الحضور يف املدرسة  60%عىل األقل
يجب عىل جميع املراهقني والشباب الذين ترتاوح أعامرهم ما بني  16و  21سنة:
أن يكون معدل الحضور يف املدرسة  %75عىل األقل.
يجب عىل النساء الحوامل:
الحصول عىل رعاية ما قبل الوالدة
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كيف ميكنني
التوصل باإلعانة؟

ميكن أداء اإلعانات من خالل الحسابات التالية:
• حساب التوفري اإلجتامعي الرقمي؛
• حساب بنيك؛
• حساب املنصة اإلجتامعية للربنامج.

تنبيه :بالنسبة للعائالت التي شاركت يف برنامج Bolsa
( Famíliaمنحة األرسة) ،بإمكانهم استخدام بطاقة Bolsa
 Famíliaلسحب األموال املستلمة من برنامج Auxílio
 . .Brasilترسي قاعدة التحرير ملدة سنة واحدة.

تنبيه : :للحصول عىل اإلعانة من خالل حساب املنصة االجتامعية للربنامج،
يجب أال يكون لدى فرد العائلة املسؤول عن األرسة طرق حساب أخرى أو يجب أن
أيضا عندما ال يتم تنفيذ اإليداع
يطلب هذه الطريقة املعينة؛ ميكن أن يحدث ً
بسبب بعض املعوقات ،مثل حظر الحساب أو التعليق/إلغاء التنشيط أو اإلغالق.

7

الجدول الزمني
لألداء
ملعرفة الجدول الزمني لألداء ،يرجى الولوج إىل الصفحة الرسمية
للحكومة الفيدرالية الخاصة بربنامج أوكسيليو برازيل عىل املوقع
اإللكرتوين gov.br/cidadania/pt-br/auxilio-brasil
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ما الذي ميكنني القيام به يف حال حدوث خفض
يف الدخل مع نهاية قاعدة التحرير أو يف حال
اختياري ترك الربنامج بشكل طوعي؟

من املمكن العودة إىل الربنامج مع وجود أولوية من خالل العودة
املضمونة  ،رشيطة أن تفي بجميع املتطلبات لتلقي اإلعانة
يف هذه الحالة ،ال يوجد الدفع بأثر رجعي إلعانة الربنامج لألرسة.
العودة املضمونة
ميكن لألرسة العودة إىل الربنامج عن طريق عكس اإللغاء ،والذي ميكن طلبه طيلة
مدة ثالث سنوات التي تيل تاريخ اإللغاء.

معلومات مفيدة
صفحة ويب Auxílio Brasil

gov.br/cidadania/pt-br/auxilio-brasil

أسئلة متداولة

gov.br/cidadania/pt-br/auxilio-brasil#saiba-mais
تنبيه :يف حال وجود مشاكل بخصوص الحصول عىل إعانة أوكسيليو برازيل
ومل تستطع حلها من خالل القنوات الرسمية التي توفرها الحكومة الفيدرالية،
فإن مكتب محامي املساعدة القضائية يقدم مساعدة قانونية مجانية.

معلومات جهة اإلتصال
(رقم الهاتف) Caixa Econômica Federal Bank

هاتفcaixa.gov.br/programas-sociais/auxilio-brasil / 111 :

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ()UNHCR
/acnur.org/portugues
منظمة األمم املتحدة الدويل للطفولة (اليونيسف)
unicef.org
املنظمة الدولية للهجرة ()IOM
brazil.iom.int
هيئة األمم املتحدة للمرأة
onumulheres.org.br

قنوات اإلبالغ عن الجرائم
.املكاملة ال تتطلب الكشف عن الهوية وهي مجانية

180

اتصل بالرقم

اتصل
بالرقم

100

لإلبالغ عن العنف الجسدي أو
الجنيس أو النفيس ضد املرأة
لإلبالغ عن العنف الجسدي أو الجنيس
أو النفيس ضد األطفال واملراهقني
والفئات الضعيفة األخرى

