
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.

د دې ترالسه کولو لپاره، ستاسو کورنۍ باید د ټولنیزو پروګرامونو 

 ،)Cadastro Único( لپاره په سنګل رجسټری کې راجسرت يش

چې د CadUnico په نوم هم پیژندل کیږي. مهرباين وکړئ د نورو 

معلوماتو لپاره د ټولنیزې مرستې نږدې مرکز )CRAS( ته مراجعه 

وکړئ یا meucadunico.cidadania.gov.br ته الرسسی ومومئ.
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څوک د ترالسه کولو وړ دی؟  
)د تابعیت پرته(

زه څنګه کولی شم د 
ګټه ترالسه کړم؟ 

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

په هر ماشوم لپاره  په دې حاالتو کې د هر کورنۍ غړي لپاره 

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.

 پاملرنه: که د عاید زیاتوالی د پېنشن څخه کیږي، تقاعد، د دایمي ټولنیز امنیت 

 )BPC( ګټې چې د عامه سکتور لخوا تادیه کیږي یا د دوامداره نغدي ګټو برنامې

څخه، د خپلواک تر قاعدې الندې د پاتې کیدو ټولو زیات موده یو کال ده.

 پاملرنه: د راجسټریشن پرمهال د Auxílio Brasil ګټو سمدستي تادیه کولو 

تضمین شتون نلري، حتی که په CadUnico کې ستاسو شخيص معلومات تازه 

وي او تاسو د وړتیا ټولې اړتیاوې پوره کړې وي. ستاسو د ګټو د ورکولو لپاره 

کومه ټاکل شوې نیټه شتون نلري.

دلته کلیک وکړئ ترڅو پوه شئ چې څنګه پرمخ الړ شئ په هغه صورت 

کې چې تاسو د خپلواک د واکمنۍ دورې په پای کې د عاید کمښت لرئ.

د دې لپاره چې وګورئ ایا تاسو د ګټو مستحق یاست یا د 

نورو پوښتنو په صورت کې، مهرباين وکړئ نږدې CRAS ته 

مراجعه وکړئ یا د Auxílio Brasil App ته الرسسی ومومئ

• د ماشومتوب د 

)BPI( پیل ګټه

 )BSP(مزایای بخاطر غلبه بر فقر شدید

 )BCF( د کورنۍ ترتېب ګټې

په CAIXA Auxílio Brasil اپلېکشن کې، تاسو کولی شئ خپلې کورنۍ 

ته ورکړل شوي ګټې وګورئ، کوم چې به په الندې ډول ښکاره يش:

دا امکان لري چې د تضمین شوي بیرته ستنیدو له الرې لومړیتوب 

 Auxílio رسه برنامې ته راستون يش، پدې رشط چې تاسو د

Brasil ګټو ترالسه کولو لپاره ټولې اړتیاوې پوره کړئ.

په دې حالت کې، کورنۍ ته د پروګرام ګټو هیڅ بیرته تادیه نشته.

د ګټې د الندې حسابونو له الرې تادیه کیدی يش:
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زه به څنګه پوهیږم چې زما کورنۍ 
به کومې ګټې ترالسه کړي؟

د ګټو ترالسه کولو 
لپاره رشایط

زه دا څنګه ترالسه 
کولی شم؟

د تادیاتو 
مهال ویش

زه باید څه وکړم که چیرې زه د خپلواک   .8
قاعدې په پای کې عاید کم کړم یا که زه دا غوره 

کړم چې پروګرام په خپله خوښه پریږدم؟

زه څومره ترالسه 
کولی شم؟

لږترلږه

 BRL 400 په هر کور کې، هره میاشت

تر دسمرب/2022 کاله پورې

د هر ډول ګټې اندازه

هغه کورنۍ چې د 0 څخه تر 

3 کلونو پورې ماشومان لري.

هغه کورنۍ چې امیندواره او شیدې ورکونکي 

میرمنې لري، او د 18 څخه تر 21 کلنو ځوانانو 

رسه چې په ابتدايي زده کړو کې شامل دي

متغیر مقدار باید تادیه يش کله چې د کورنۍ عاید په میاشت کې د هر تن له 105 

BRL څخه لوړ نه وي )حتی د عاید د نورو رسچینو رسه د ګټې یوځای کولو 

وروسته، د کورنۍ د ټولو غړو په پام کې نیولو رسه(

- د ماشومتوب د ابتدايي ګټې لپاره   BPI 

- د ګټې لپاره چې په پراخه بې وزلۍ باندې بریايل يش   BSP 

- د هغو ماشومانو لپاره چې د کورنۍ جوړښت ګټې مستحق دي   BCC 

- د هغو ځوانانو لپاره چې د کورنۍ جوړښت ګټې مستحق دي   BCA 

 BCJ  - د ځوانو لویانو لپاره چې د کورنۍ جوړښت ګټې مستحق دي

- د امیندواره میرمنو لپاره چې د کورنۍ جوړښت ګټې مستحق دي   BCG 

- د مور شیدو ورکونکو میرمنو لپاره چې د کورنۍ جوړښت ګټې مستحق دي   BCN 

 Auxílio Brasil د

اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ

ټول ماشومان چې عمر یې له 7 کلونو کم وي باید:

د واکسین کولو مهال ویش رسه مطابقت ولرئ

د قد او وزن طبي ارزونه به تررسه کړئ

ټول ماشومان چې عمرونه یې د 4 او 5 کلونو ترمنځ وي باید:

په ښوونځي کې به د ګډون کچه لږترلږه ٪60 ولري

ټول تنکي ځوانان او د 16 څخه تر 21 کلونو پورې ځوانان باید:

په ښوونځي کې به د ګډون کچه لږترلږه ٪75 ولري

امیندواره میرمنې باید:

د زیږون څخه مخکې پاملرنه ترالسه کړئ

 Bolsa Família پاملرنه: د هغو کورنیو لپاره چې د 

پروګرام کې یې برخه اخیستې، دا ممکنه ده چې 

 Auxilio کارت وکاروئ ترڅو د Bolsa Família د

Brasil پروګرام څخه ترالسه شوي نغدي پیسې وبايس.د 

خالصون قاعده د یو کال لپاره د اعتبار وړ ده.

 پاملرنه: د پروګرام ټولنیز پلیټ فارم حساب له الرې د ګټې ترالسه کولو لپاره، 

د کورنۍ کوم غړی چې د کور مسولیت په غاړه لري باید د حساب ورکولو بله 

طریقه ونه لري یا باید د دې ځانګړي موډل غوښتنه وکړي؛ دا هم واقع کیدی يش 

کله چې زیرمه د یو څه خنډ له امله نه تررسه کیږي، لکه د حساب بندېدل، 

تعلیق/غیر فعالول یا ختمېدل. 

د بیرته راستنیدو تضمین

کورنۍ کولی يش د لغوه کولو بیرته راګرځولو له الرې پروګرام ته راستانه يش، د 

کوم چې د لغوه کیدو نیټې څخه تر دریو کلونو پورې غوښتنه کیدی يش.

ډیجیټل ټولنیز سپام حساب؛  •

د بانک حساب؛  •

د پروګرام ټولنیز پلیټ فارم حساب.  •

 Auxílio Brasil د تادیې مهالویش کتلو لپاره ، مهرباين وکړئ د

برنامې په اړه د فدرايل حکومت ادارې پاڼې ته الرسسی 

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

 د مرستونې معلومات 

 د اړیکې معلومات

 د جرم راپور ورکولو چینلونه

Auxílio Brasil ویب پاڼه

پرله پسې پوښتنې

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

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

 پاملرنه: که تاسو د Auxílio Brasil ګټو ترالسه کولو کې ستونزې لرئ او 

د فدرايل حکومت لخوا چمتو شوي رسمي چینلونو له الرې نيش حل کولی، 

د عامه مالتړې دفرت )DPU( ممکن وړیا قانوين مرستې وړاندیز وکړي.

Caixa Econômica فدرايل بانک )د تلیفون شمیره(

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

)UNHCR( د کډوالو لپاره اداره UN

/acnur.org/portugues

)UNICEF( د یو الس اولس نړیوال د ماشومانو د بېړنۍ پیسې

unicef.org

)IOM( د مهاجرت اداره UN

brazil.iom.int

UN ښځې

onumulheres.org.br

زنګ نامعلوم او وړیا دی.

د ښځو په وړاندې د فزیکي، 

جنيس یا رواين تاوتریخوايل د 

راپور ورکولو لپاره 

د ماشومانو، ځوانانو او نورو زیان رسونکو 

ډلو په وړاندې د فزیکي، جنيس، یا رواين 

تاوتریخوايل راپور ورکولو لپاره 

 CadUnico د

اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ
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http://meucadunico.cidadania.gov.br
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

