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Ihr Antrag auf Leistungen nach dem SGB II
Sehr geehrte Damen und Herren,
Sie beziehen derzeit Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).
Ab dem 01.06.2022 haben Sie voraussichtlich einen Anspruch auf Leistungen zur Sicherung
des Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II).

Das Jobcenter Mannheim bietet zwischen dem 25.05. und 3.6. die Möglichkeit
Anträge zu stellen.
Der persönliche Termin wird im Dienstgebäude Mannheimer Erstantragsstelle (Erdgeschoss), Ifflandstraße 2-6, 68161 Mannheim, stattfinden.
Sie erreichen uns mit den Straßenbahnlinien 2, 5 und 7, Haltestelle Nationaltheater.

Zum persönlichen Termin im Jobcenter Mannheim werden folgende Unterlagen von
Ihnen benötigt:
- vollständig ausgefüllter und unterschriebener Antrag (siehe beigefügte Anlage)
- Fiktionsbescheinigung alternativ elektronischer Aufenthaltstitel
- Ausweisdokument oder Reisepass
- aktuelle Meldebescheinigung (übereinstimmend mit Ihrem gegenwärtigen Aufenthalt/ Wohnort)
- Kontoeröffnungsschreiben oder eine Kopie Ihrer Bankkarte (Vorder- und Rückseite)
- Mitgliedsbescheinigung der Krankenkasse nebst Rentenversicherungsnummer
- Mietvertrag, sofern Sie bereits Mieter*in einer Wohnung sind
- Bescheid über Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Uhrzeit/ Öffnungszeiten: 25.05. – 03.06.2022 im Zeitraum von 8:00 – 17:00 Uhr.
Bitte tragen Sie bei Ihrer Vorsprache eine FFP2-Maske.
Mit freundlichen Grüßen Ihr Jobcenter-Team.
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Шановні пані та панове,
Наразі ви отримуєте допомогу відповідно до Закону про допомогу особам, які шукають
притулку в Німеччині (AsylbLG).
Орієнтовно з 1 червня 2022 року ви матимете право на отримання фінансової допомоги у
вигляді прожиткового мінімуму відповідно до Другої книги Соціального кодексу (SGB II).
Центр зайнятості Мангейма пропонує з 25.05. та 3.6. можливість подавати

заявки.
Особиста зустріч відбудеться в будівлі офісу першої заявки в Мангеймі (перший
поверх) (Mannheimer Erstantragsstelle), Ifflandstraße 2-6, 68161 Mannheim. До нас можна
дістатися трамваєм 2, 5 і 7, зупинка Національний театр (Haltestelle Nationaltheater).

Для особистої зустрічі в Центрі зайнятості м. Мангайм (Jobcenter Mannheim) вам
знадобляться наступні документи:
- Заповнена та підписана заява (див. додаток)
- Тимчасове посвідчення на легальне перебування або електронний дозвіл
на тимчасове перебування
- Документ, що посвідчує особу, або закордонний паспорт
- Дійсна довідка про реєстрацію місця проживання (відповідно до вашого
поточного місця перебування/проживання)
- Довідка про відкриття рахунку або копія вашої банківської картки (лицьова
та зворотна сторони)
- Підтвердження участі у страховій медичній організації та номер пенсійного
страхування
- Договір оренди, якщо ви вже орендуєте квартиру
- Повідомлення про пільги відповідно до Закону про пільги для шукачів
притулку (AsylbLG)

Час роботи: 25.05. – 03.06.2022 з 8.00 до 17.00 год.
Протягом візиту ви повинні носити маску класу FFP2.
З повагою,
Працівники центру зайнятості.
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