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انطالقــا مــن فاتــح يناير/كانــون الثــاين 2022 ميكنــك، ميكنــك تقديــم طلــب التعويــد العائــي الوحيــد، للحصــول عــى دعــم مــايل ابتــداء 
مــن فاتــح مــارس/آذار.

كيفية تقديم الطلب

 هل تشتغل يف املجال الزراعي أو قطاع الصناعات الغذائية؟
ميكنك أن تتوجه ل )FAI CISL( أو )INAS CISL( لتقديم طلب التعويض العائي الوحيد

CAF CISL مؤرش الوضع االقتصادي املعادل( ميكنك أن تتوجه ل( ISEE وللحصول عى

سيكون الطلب ساريًا للفرتة بني مارس 2022 وفرباير 2023.
سيتم االعرتاف بالتعويض العائي الوحيد انطالقا من مارس إذا قمت بتقديم الطلب بحلول 30 يونيو، وإال اعتباًرا من الشهر التايل.

إذا كان لديك دخل من املواطنة )Reddito di cittadinanza(، فال يتعني عليك تقديم طلب:
.INPS يف هذه الحالة، يتم دفع الشيك الفردي تلقائيًا بواسطة

هل يحق لك ذلك؟
يحق لك التعويض العائي الوحيد إذا كنت:

موظف بالقطاع العام أو الخاص  •
العاملون لحسابهم الخاص؛  •

INPS مسجل يف ا التدبري املنفصل لـ  •
عاطل عن العمل أو عاجز.  •

املبلغ
يتم دفع البدل كل شهر، مبارشة من قبل INPS إىل الحساب الجاري املشار إليه يف الطلب، لكل ابن معال:

قارص من الشهر السابع من الحمل؛  •
الراشد/البالغ حتى سن 21 عاًما، إذا كان طالبا جامعيا، أو إذا كان عاطالً عن العمل أو يقوم بفرتة تدريب أو خدمة مدنية؛  •
الراشد/البالغ حتى سن 21 عاًما، إذا كان طالبا جامعيا، أو إذا كان عاطالً عن العمل أو يقوم بفرتة تدريب أو خدمة مدنية؛  •

املبلغ الشهري للتعويض العائي الوحيد هو:
175 يــورو لألطفــال  القارصيــن، مــع )ISEE( 2022 أقصــاه 15000 يــورو. وكلــا ارتفــع )ISEE( كلــا انخفــض تدريجيــا التعويــض إىل   •

أن يصــل ل 50 يــورو.؛
85 يــورو لألبنــاء البالغــني إىل حــدود 21 ســنة، مــع )ISEE( أقصــاه 15.000، وكلــا ارتفــع )ISEE( كلــا انخفــض تدريجيــا التعويــض   •

ــورو. إىل حــدود 25 ي
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ميكنك تقديم طلب التعويض العائي حتى إذا مل يكن لديك )ISEE( أو إذا كنت تعتقد أن قيمته تتجاوز 40.000 يورو وسيتم 

منحك الحد األدىن للمبلغ املقدم.

إذا قمت بدمج طلب التعويض العائي مع شهادة )ISEE( بحلول 30 يونيو، فيحق لك الحصول عى املتأخرات.
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