
(19-اآلثار االقتصادية لفيروس كورونا )كوفيد الية التاسعة لتخفيفالفع  

تواجه مشاكل اجتماعية بسبب سنة و 18ر التي لديها أطفال دون الغرض من هذه الفعالية هو دعم األس. 1

 .الصعوبات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا

وإذا كان هناك  ،عاًما 18جميع العائالت التي لديها أطفال تقل أعمارهم عن  هذه الفعاليةالمستفيد من . يعدّ 2

 تية:اآل شروطأحد ال

 للعملولم يتم قبولهم  ،م2020ار مارس/آذ 12لم يكن لدى والدي الطفل وظيفة مسجلة اعتباًرا من  .1

 .م2020مارس/آذار  31مارس/آذار حتى  12من  دائمالأو  مؤقتال

ولم يتم قبول أحدهم للعمل  ،م2020مارس/آذار  12الطفل وظيفة مسجلة اعتباًرا من لم يكن لدى والدي  .2

 .م2020مارس/آذار  31مارس/آذار حتى  12من  ؤقت أو الدائمالم

ولم يتم قبوله للعمل  ،م2020مارس/آذار  12لم يكن لدى الوالد الوحيد للطفل وظيفة مسجلة اعتباًرا من  .3

 .م2020مارس/آذار  31مارس/آذار حتى  12من  ؤقت أو الدائمالم

 يقافالذي لم يتم إفردي  م رجل أعمال2020مارس  31حدهما اعتباًرا من لم يكن والدا الطفل أو أ .4

 أعماله اعتباًرا من نفس التاريخ وفقًا لإلجراء المنصوص عليه في تشريعات جمهورية أرمينيا.

)ستة وعشرين ألفًا وخمس مئة( درام أرميني لكل  26.500بقيمة . يتم تقديم المساعدة المالية لمرة واحدة 3

 طفل. 

قدم من قبل أحد الوالدين عبر اإلنترنت إلى الموقع المذكور أدناه يتم تقديم المساعدة على أساس الطلب الم  . 4

 .على النحو المنصوص عليه

online.ssa.am 

 

على الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون  المدعومةيتم نشر بيانات األسر هذه الفعالية س في إطار. 5

 .االجتماعية

ويقيم  ،عاًما )أو الطفل الوحيد( 18وفقًا لهذا اإلجراء، يمكن أن تكون األسرة مستفيدة إذا كان األطفال دون . 6

مارس/آذار  31م إلى 2020مارس/آذار  12ووبين الفترة من  ،لد الوحيد( بشكل دائم في أرمينياوالداه )أو الوا

 م، كان أحد الوالدين على األقل واألطفال موجودين في أرمينيا.2020

 أو أحد والديه في الفترة من وفقًا لهذا اإلجراء، ال يجوز أن تكون األسرة مستفيدة إذا كانت لدى والدي الطفل. 7

خالل تلك إذا تجاوز م وظيفة مسجلة ثابتة أو مؤقتة، و2020ارس/آذار م 1م حتى 2020يناير/كانون الثاني  1
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)خمس  500.000إجمالي متوسط الراتب الشهري للوالدين أو متوسط الراتب الشهري ألحد الوالدين  الفترة

 .مئة ألف( درام أرميني

 .عن معايير المشروع األخرى إذا كانت ذات صلة بك ستقدم وزارة العمل والشؤون االجتماعية معلومات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


