
إذا كنت قد عملت ولديك عقد عمل وفقدت عملك، فاعرف في أي حالة ستحصل على 200 

 الري شهريًا

 

 خذ مالحظة!

□ ال يح  الحصول على تعويض قدره 200 الري للألشخاص الذين يتقاضون رواتب في الربع األول من 

أكثر  التي مؤسسةال: من منظمة الميزانية، والبنك الوطني، وهيئة التنظيم الوطنية، و2020عام 

تم  التيمؤسسة الأو بلدية، أو من ذاتيا مستقلة أو جمهورية  الدولة هاأسهمها تمتلك من ٪50من 

. مثل هذه المؤسسةتأسيسها من جهة   

 :مؤسساتتشمل هذه ال

 الوزارات ●

 البلديات ●

)بما في ذلك  -المحلية الكيانات القانونية للقانون العام التي أنشأتها الدولة أو الحكومات الذاتية  ●

 (والمتاحف جوقاتالمدارس العامة والمسارح وال

 وغيرها ●

، يحق للموظفين العاملين في جميع أنواع الشركات األخرى المنصوص عليهاوباستثناء االستثناءات 

 الحصول على تعويض إذا تم استيفاء الشروط ذات الصلة.

 

 

 موظفاً، في أي حالة سأحصل على تعويض وبأي مبلغ؟ أنا . إذا كنت1

جب يوكنت تتلقى راتبًا ) 2020إذا كنت تعمل لمدة شهر واحد على األقل منذ األشهر الثالثة األولى من عام 

طوارئ وفقدت أو توقفت عن العمل أثناء حالة ال (إلى إدارة اإليرادات على صاحب العمل تقديم هذه المعلومات

 6في الشهر في غضون  الري)مائتي(  تعويض قدره 200ان تستلم ولم تعد تحصل على راتب، يحق لك 

.بعد إطالق هذا البرنامجاشهر    

 



أبريل، فهل يح  لي الحصول شهر لكنني ال أعمل فعليًا من وأبريل، لشهر مارس في . إذا تلقيت راتبي 2

 لشهر أبريل؟ الري 200على تعويض قدره 

أبريل ، فلن يحق لك الحصول شهر في بذلك خدمة اإليرادات خبار نظًرا ألنك تلقيت راتبك في أبريل وتم إ

 مايو.شهر على تعويض إال بدًءا من 

 

 ؟شهريًا الري 200يجب أن أتقدم بطلب للحصول على  مؤسسةأي الى . كيف أتصرف و3

تعمل فيها  كنتالتي ) شركتكيجب على  .التي عملت فيهامؤسسات لست مضطًرا إلى االتصال بأي من الانت 

ع قائمة األشخاص الذين تم دف( ان تقدّم مؤقتًا في إجازة غير مدفوعة األجرانت تم طردك منها أو والتي 

هر في الشولم يستلم الراتب ، مارس( فبراير، يناير ) 2020في الربع األول من على االقل مرة واحدة رواتبهم 

من كل شهر  15في موعد أقصاه . وال بد ان تكون هذه القائمة مقدمة الى خدمة االيرادات بشكل خاص السابق

. إلكترونيًا  

 

 . ماذا تفعل دائرة اإليرادات بعد أن يقوم صاحب العمل بتقديم المعلومات؟4

قائمة األشخاص المعنيين الذين لديهم الحق في الحصول م البيانات وتقدّ ستقوم إدارة اإليرادات بمعالجة هذه 

 من شهر إصدار التعويض 20في موعد أقصاه اليوم وكالة التوظيف الى  الري 200على 

 

 ؟الري 200. متى وأين سأستلم 5

من الشهر التالي  30مصرفي في موعد ال يتجاوز الحساب الن طريق عالمبلغ حويل ستقوم وكالة التوظيف بت

فيه راتبك. على سبيل المثال، إذا فشل شخص في الحصول على راتب مايو، فسيتم إصدار لم تستلم للشهر الذي 

 يونيو. 30التعويض المناسب في موعد ال يتجاوز 

 

 



 ؟تخصيصهمن أشهر  6حتى انقضاء  الري 200انهاء تعويض  . في أي حاالت يمكن6

 إذا: سيتم وقف التعويض

   2020مايو  1في الفترة التي تلي  معلومات حول ذلكالوتم تقديم ( إذا بدأت العمل مرة أخرى أ

 .مصلحة الضرائبالى 

 تعويضب( تطلب إنهاء ال

 ج( إذا كنت مواطنًا في جورجيا وتنازلت عن جنسيتك الجورجية أو فقدت جنسيتك الجورجية

 التعويض.د( إذا توفي متلقي 

 

، ولكن تم فصلي من العمل، وكان لدي  020راتبي في الربع األول من عام وكنت اقبض  . لقد تم توظيفي7

، هل لدي الح  في الري 300أيًضا شركة صغيرة وأستوفي الشروط المسبقة للحصول على تعويض 

 ؟لخاصعاملين لحسابهم الل الري 300كذلك شهريًا و الري 200تعويض قدره الحصول على 

 200لى تعويض بـ لن تتلقى كال التعويضيين في نفس الوقت وفي هذه الحالة سيكون لديك الحق في الحصول ع

 الري.

 


