Alîkariya lehiyê li Hagenê
Hevwelatiyên hêja,
zirara ku ji ber lehiya li Hagenê ya di 13 û 14ê Tîrmeha 2021an da çêbûye hê jî li gelek cihan
xuya ye.
Ger hûn yek ji wan kesên ku ji lehiyê bandor bû ne, em jî di demek kurt de alîkarî û piştgirîya
din jî pêşkêşî we dikin:

· Serlêdan( daxwazî )
Em ê kêfxweş bibin ku ji bo serlêdana alîkariya ji nû ve avakirinê ya ji dewletê re bibin alîkar.

· Alîkariya ji nû ve avakirinê: Vegirtina qismî ya zirara ku hatiye ragihandin
We wek xwediyê maleke niştecih bû nê, we ji bo ji nû ve avakirina milkê xwe serî li dewletê
da ya? Welatî ji sedî 80 zerara ku bûyî îade dike. Em dikarin ji bexşên berdest para mayî heta
ji sedî 20 ê zirara ragihandinê bigirin.ää

· Pêşketinên li ser berjewendiyên sîgorteyê
Ma hûn hîn jî li benda biryarekê ne / dravdana bîmeya xwe ji bîmeya zirara xweya bingehîn
in û bi lez hewceyê pirek darayî ne? Em dikarin van ji bexşînan pêş bixin.

· Rewşên acîl ên civakî
Ji ber lehiyê zirareke mezin gihîştiye we, ku ji aliyê alîkariyên lezgîn ên welêt, alîkariyên
sîgorteyê an jî alîkariya ji nû ve avakirinê ve nayê girtin? Bi taybetî di rewşên ferdî yên giran
de, em dikarin ji bexşên berdest alîkariyê pêşkêş bikin.
Em kêfxweş in ku ji we re şîret û alîkariya we dikin!
Navendên şêwirmendiyê yên hevbeş ên bajarê Hagenê û rêxistinên refahê li du cihan li ber
destê we ne:

·

Grabenstraße 13, Hagen-Mitte, randevûyên (hevdîtin) li ser telefonê 02331/3403990,
pêwendiya E-Mail : hochwasserhilfe@stadt-hagen.de, demjimêrên vekirinê: Duşemî heta
Pêncşemê ji 08:00 heta 16:00, Înî ji 08:00 heta 13:00.

·

Grünrockstraße 18-20, Hagen-Hohenlimburg, randevûyan(hevdîtin) li ser telefonê
02331/207-5522, pêwendiya E-Mail : hochwasserhilfe@stadt-hagen.de, demjimêrên
vekirinê: Duşem heta Pêncşem ji 08:00 heta 16:00, Înî ji 08:00 heta 13:00
Xwe bi me re têkilî daynin! Di vê rewşa dijwar de em ligel komeleyên refahê piştgirîya we dikin.
Bajarê we Hagenê

