Yukarı Avusturya Eyaleti ve Yukarı Avusturya İşçi Odaları, çalışanları ve
ailelerini desteklemek için "Korona Yardım Fonları" oluşturmaktadır.
Kimler yardım için başvuruda bulunabilir?
Corona sebebiyle işini kaybetmeden veya kısa süreli çalışmaya başlamadan önce,
geçiminin tamamına yakınını ücretli işlerden sağlayan ve Korona krizi nedeniyle
Aralık 2020 ve Ocak 2021 aylarında işini kaybeden veya kısa süreli çalışma sonucu
ücretlerinde kesintiye gidilen kişiler başvurabilirler. Gelirdeki azalmanın tespitinde,
işsizliğin veya kısa süreli çalışmanın başlamasından önceki son ayın maaş bordrosu
belirleyici olmaktadır. Örneğin Mart ayında -COVID-19 salgını başladığında işsizlik
meydana gelmişse, karşılaştırma yapabilmek için Şubat 2020‘nin maaş bordrosu
kullanılacaktır.
Ne kadar destek verilecek?
Finansal destek, hane başına, geri ödenmeyecek şekilde bir defaya mahsus olmak
üzere verilecektir.
En az yüzde 20 gelir kaybı olanlar:
•
•
•
•

Yalnız yaşayanlarda 1.300 Euro'ya kadar geliri olanlar,
2 kişide 2.000 Euro'ya kadar geliri olanlar,
Buna, çalışan diğer her bir yetişkin için 1.000 Euro,
Reşit olmayan diğer her bir kişi için ise 250 Euro eklenecektir.

En az yüzde 20 gelir kaybı olanlara verilecek olan bir defaya mahsus
yardım miktarı:
• Yalnız yaşayan kişi için 300 Euro,
• 2 kişi için 400 Euro,
• 3 veya daha fazla kişi için ise 500 Euro tutarındadır.
En az yüzde 30 gelir kaybı olanlar:
•
•
•
•

Yalnız yaşayanlarda 1500 Euro'ya kadar geliri olanlar,
2 kişide 2.400 Euro'ya kadar geliri olanlar,
Buna, çalışan diğer her bir yetişkin için 1.000 Euro,
Reşit olmayan diğer her bir kişi için ise 250 Euro eklenecektir.

En az yüzde 30 gelir kaybı olanlara verilecek olan bir defaya mahsus
yardım miktarı:
• Yalnız yaşayan kişi için 500 Euro,
• 2 kişi için 600 Euro,
• 3 ve daha fazla kişi için ise 700 Euro tutarındadır.
Bunun yanı sıra, aynı evde yaşayan kişilerin ikametlerinin en geç 1 Şubat 2020
tarihinden itibaren Yukarı Avusturya'da olması, mevcut ekonomik sıkıntının, kısa
süreli çalışma veya işşizlik nedeniyle ortaya çıkmış olması ve kişilerin yasal

yardımlardan (sosyal yardım) yararlanma haklarının olmaması gibi diğer şartların
da yerine getirilmesi gerekmektedir.
Başvurularınızı 08.02.2021 ile 31.03.2021 tarihleri arasında Yukarı Avusturya
Eyalet Hükümeti Ofisine (Landesregierung Oö) elektronik olarak yollayabilirsiniz.
Bilgisayarı veya akıllı cep telefonu olmayan kişiler, başvuruyu İşçi Odaları Birliği
(AK) genel merkezinde veya bölge müdürlüklerinde yapabilirler.
Bu konuyla ilgili desteğe ihtiyacınız veya konuyla ilgili sorularınız varsa,
migrare
-Yukarı
Avusturya
Göçmenler
Merkeziçalışanları
hizmetinizdedir.
Şu anda bize sadece telefon veya e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz:
Tel.: 0676 846954601 ya da E-Mail: beratung@migrare.at

