
Burghausen przyznaje   dla Hartz IV- odbiorcy 

Poradzi bezdochodowy forum Niemcom,  wniosek na pomocy  

Burghausen / Bonn. Bawarskie miasto Burghausen przyznaje   doniesieniu jej 

 ALG - II lub pomoc   pomoc  w 

 z 80 EUR i dla  dalszego  gospodarstwa domowego 60 EUR. To 

wzywa bezrobotnym forum Niemcom wszystkie inne gminy do imitacji, tu przepis stawki 

regulacyjnej nie przewiduje kwoty  dodatkowego dla  Narodzenia. Powinni 

 przezornie  dodatkowy wniosek, aby   na  Narodzenie. 

To stawia bezrobotnym forum Niemcom na stronach internetu wniosek wzoru do dyspozycji. 

   podarku nie musi  bezwarunkowo nadzwyczaj  

bawarskie miasto Burghausen pokazuje, ona jej socjalny   pomoc 

 przyznaje. Miasto wskazuje w  doniesieniu prenumeratorów z 

ALG - II i pomoc  na   "To jest pozytywnym  dla tego,  

sobie miasto do jej socjalnej  wyznaje i    nie 

tylko jako  deklaratywne. Dlatego   to miasto. Jak  

mamy   w pole niestety tylko szczególnie ujemne  z  

bezrobotnego i  odpowiednio ujemne  

"Miasto Burghausen pokazuje   to   Hartz- ustawodawstwo - sam przy 

bardziej zgodnie  - da jeszcze przestrzenie. Wobec to nie chodzi stawek 

regulacyjnych   lecz   roszczenia", tak Behrsing, rzecznicy 

inicjatywy.  przepis stawki regulacyjnej powstrzyma od inicjatywy, której dla ALG - II i 

pomoc  jest równy,   dla  Narodzenia. Wszystkie pozycje  

przykrojone tylko na    wykluczone finansowe zapasy dla  

Narodzenia. Pewna kwota musi    dla remontów,   i 

napraw. " Zostanie Burghausen, dlatego  w tym tygodniu dokument, który  nasz 

szacunek", marcin Behrsing  bezrobotni forum Niemcy w Bonn. 

"Radzimy wszystko   i   przy jej kompetentnych  

wniosek na pomocy   wiele  za  miasta Burghausen. 

Powinien    w   stawka regulacyjna nie  

faktycznych kosztów utrzymania od 2005, lecz orientuje na koszty od 1998. Jak ustawodawca     

okazje ma   Narodzenie  wzrokiem precz prosto", tak Marcin Behrsing. 

Odpowiedni wniosek na pomocy  to zatrzymuje spraw bezrobotnych forum 

Niemcy na jego stronach internetu. To potrzebuje  tylko jeszcze z osobistymi datami. 

Forum    z gminy, którym takim wnioskom przychylnie naprzeciwko 



 i im, którzy  to lub  wcale  wniosku.  jest proszony 

odpowiednimi informacjami. 

  pod dalsze informacje: < http://www.erwerbslosenforum.de > 
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