
AUXÍLIO-BRASIL  د 

په اړه پوه شئ، نوی پروګرام چې 

د Bolsa Família ځای نیيس 

د کډوالو، پناه غوښتونکو او مهاجرینو لپاره معلومات

AUXÍLIO BRASIL د ټولنیز نغدو 

لیږد نوی پروګرام دی چې موخه یې د 

کورنیو ترمنځ د بې وزلۍ او خورا بې 

وزلۍ کمول او د ماشومانو او تنکي 

ځوانانو پرمختګ ته وده ورکول دي.

Single Registry for Socialجهت دسرتسی به آن، خانواده شام باید در 

 Programmes ،)Cadastro Único(

1

2

څوک د ترالسه کولو وړ دی؟  
)د تابعیت پرته(

چگونه میتوانم به مزایا 
دسرتسی داشته باشم؟

د خپلواک تر قاعدې الندې کورنۍ*

د هر تن میاشتنی عاید تر 

 AUXÍLIO BRASIL هغه څوک چې د

ګټو په ترالسه کولو رسه، د هر تن له 

د کورنی میاشتنی عاید د 

پورې

بریل برای 

هر طفل
بریل برای هر عضو خانواده 

تحت این رشایط

ترمنځ د هر تن

څخه ډیر میاشتني عاید ترالسه کوي

په بې وزلۍ کې کورنۍپه خورا بې وزلۍ کې کورنۍ

*دا کورنۍ د دوه کلونو لپاره د Auxílio Brasil ګټو 

ترالسه کولو لپاره وړ دي په دې رشط چې د هر تن 

میاشتنی عاید له BRL 525 څخه ډیر نه وي.

توجه: اگر افزایش درآمد ناشی از تقاعد، بازنشستگی مزایای دامئی تامین 

اجتامعی پرداخت شده توسط بخش عامه یا از پروگرام مزایای نقدی دوامدار 

)BPC( باشد، حداکرث مدت باقی ماندن تحت قانون رهایی 1 سال می باشد

 توجه: هیچ تضمینی برای پرداخت فوری مزایای Auxílio Brasil پس از 

  CadUnico راجسرتیشن وجود ندارد، حتی اگر معلومات شخصی شام در

آپدیت باشد و متام رشایط واجد رشایط بودن را برآورده کرده باشید. هیچ معیاد 

مشخصی برای اعطای مزایای شام وجود ندارد.

اینجا را کلیک کنید تا بدانید در صورت کاهش درآمد تا 

پایان دوره قانون رهایی، چگونه باید اقدام کنید. 

برای بررسی اینکه آیا شام امستحق مزایا هستید و یا در صورت 

داشت سوال بیشرت، لطفاً به نزدیکرتین CRAS مراجعه کنید 

یا به اپلیکیشن Auxílio Brasil دسرتسی داشته باشید.

مزایای مرحله اوایل 

)BPI( طفولیت

 )BSP(مزایای بخاطر غلبه بر فقر شدید

)BCF( مزایای خانواده ترکیبی

در اپلیکیشن CAIXA Auxílio Brasil، می توانید مزایای اعطا شده به 

خانواده خود را مشاهده کنید که به صورت ذیل نشان داده می شود:

بازگشت به پروگرام با اولویت از طریق  بازگشت تضمینی  

امکان پذیر است، مرشوط بر اینکه متام رشایط الزم برای 

دریافت مزایای Auxílio Brasil را داشته باشید. 

در چنین حالت، هیچ گونه پرداخت گذشته از 

مزایای پروگرام به خانواده وجود ندارد

مزایا را می توان از طریق حساب های ذیل پرداخت کرد:
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چگونه بدانم که خانواده من کدام 
مزایا را دریافت خواهد کرد؟

رشایط بخاطر حفظ 
دریافت مزایا

چگونه میتوانم آن 
را دریافت کنم؟

تقسیم اوقات 
پرداخت

در صورت کاهش درآمد تا ختم قانون رهاسازی 
یا ترک داوطلبانه پروگرام چه باید بکنم؟

چه مقدار میتوانم 
دریافت کنم؟

حداقل 

 بریل برای هر خانوار، در هر 400 

ماه تا تاریخ ماه دسمرب/2022

مقدار نظر به نوعیت مزایا

برای خانوارهای دارای 

اطفال سن 3-0 ساله.

برای خانوارهای دارای زنان حامله و شیرده و 

با جوانان 18 تا 21 ساله که در تعلیامت 

ابتدایی ثبت نام کرده اند.

مقدار متغیر باید پرداخت شود زمانی که درآمد خانواده بیشرت از 105 بریل برای 

هر نفر در ماه نباشد )حتی پس از ترکیب مزایا با سایر منابع درآمد، با در نظر 

گرفنت همه اعضای خانواده(

- برای مزایای اوایل طفولیت   BPI 

- برای مزایای غلبه بر فقر شدید   BSP 

- برای اطفالی که از مزایای ترکیب خانواده برخوردارند   BCC 

- برای نوجوانان دارای حق استفاده از مزایای خانواده ترکیبی   BCA 

 BCJ  - برای کالن ساالن جوان که از مزایای خانواده ترکیبی برخوردارند

- برای زنان حامله که از مزایای خانواده ترکیبی برخوردار هستند   BCG 

- برای زنان شیرده که از مزایای خانواده ترکیبی برخوردارند   BCN 

 Auxílio اپلیکیشن

Brasil را دانلود کنید 

متام اطفال زیر سن 7 سال:

در مطابقت با تقسیم اوقات واکسیناسیون قرار داشته باشند

یک ارزیابی طبی از قد و وزن خود انجام دهند

همه اطفال بین 4 تا 5 سال باید:

باید حداقل دارای میزان حارضی %60 در مکتب باشند

همه نوجوانان و جوانان 16 تا 21 ساله باید:

باید حداقل دارای %75 میزان حارضی در مکتب باشند

زنان حامله باید:

مراقبت های دوران حاملگی را دریافت کنند

 توجه: برای آن عده از خانواده هایی که در 

پروگرام  Bolsa Família رشکت کردند، می توان از 

کارت Bolsa Família برای برداشت پول نقد دریافتی 

از پروگرام Auxilio Brasil استفاده کرد. قانون 

رهایی به مدت یک سال قابل اعتبار می باشد.

 توجه: برای دریافت مزایا از طریق حساب پروگرام پالتفورم سوسیال، یکی از 

اعضای خانواده شام که مسئولیت خانواده را بر عهده دارد، باید هیچ گونه روش 

حساب دیگری نداشته باشد یا باید این روش خاص را درخواست مناید. همچنین 

ممکن است زمانی اتفاق بیفتد که سپردن پول به دلیل موانعی مانند مسدود 

شدن حساب، تعلیق/غیرفعال شدن یا فسخ اجرا نشود.

بازگشت تضمینی

خانواده می توانند از طریق بازگشت لغو به پروگرام برگردد، درین صورت می 

تواند حداکرث سه سال پس از تاریخ لغو درخواست مناید.

حساب  دیجیتالی پس انداز سوسیال.  •

حساب بانکی؛  •

پروگرام حساب پالتفورم سوسیال.  •

برای چک منودن تقسیم اوقات پرداخت، لطفاً به صفحه رسمی 

دولت فدرال در باره پروگرام Auxílio Brasil به آدرس ذیل 

gov.br/cidadania/pt-br/auxilio-brasil مراجعه کنید

 معلومات مفید 

 معلومات متاس 

 مجراهای گزارشدهی جرایم 

Auxílio Brasil صفحۀ انرتنتی

سواالت متداول

gov.br/cidadania/pt-br/auxilio-brasil

gov.br/cidadania/pt-br/auxilio-brasil#saiba-mais

 توجه: اگر هنگام دریافت مزایای Auxílio Brasil مشکل 

دارید و منی توانید آن را از طریق مجراهای رسمی ارائه شده 

توسط دولت فدرال حل کنید، دفرت مدافع عمومی )DPU( ممکن 

است کمک حقوقی رایگان برای شام درین زمینه ارایه مناید.

بانک فدرال Caixa Econômica ) شامره تیلفون(

caixa.gov.br/programas-sociais/auxilio-brasil / 111 :تلفن

)UNHCR( اداره مهاجرت سازمان ملل متحد

/acnur.org/portugues

صندوق بین املللی حامیت از اطفال سازمان ملل متحد )یونیسف(

unicef.org

)IOM( اداره مهاجرت سازمان ملل

brazil.iom.int

بخش زنان سازمان ملل متحد

onumulheres.org.br

متاس ناشناس و رایگان می باشد.

برای گزارش دادن خشونت 

فزیکی، جنسی یا روانی علیه 

زنان به شامره 

برای گزارش دادن خشونت فزیکی، جنسی 

یا روانی علیه اطفال، نوجوانان و سایر گروه 

های آسیب پذیر، به شامره 

 CadUnico اپلیکیشن

را دانلود کنید 

BRL 105

BRL 105

130  65

BRL 210-105

 تماس
بگیرید

.تماس بگیرید

100

180

که به نام CadUnico نیز 

شناخته می شود، راجسرت شده باشد. لطفاً برای معلومات بیشرت 

به نزدیکرتین مرکز مرجع کمک های اجتامعی )CRAS( مراجعه 

کنید یا به meucadunico.cidadania.gov.br مراجعه کنید.

http://apple.co/3KAjd63
http://bit.ly/3i1A0Tq
http://gov.br/cidadania/pt-br/auxilio-brasil
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/auxilio-brasil
http://gov.br/cidadania/pt-br/auxilio-brasil#saiba-mais
http://caixa.gov.br/programas-sociais/auxilio-brasil
tel:111
http://acnur.org/portugues/
http://acnur.org/portugues/
http://unicef.org
http://brazil.iom.int
http://onumulheres.org.br
tel:100
https://apps.apple.com/br/app/cadastro-%C3%BAnico/id1605659516
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.dataprev.meucadunico
http://meucadunico.cidadania.gov.br

