
  Dariدری

 

ستريومسوند ياکوميون شاروالی

 

  Försörjningsstödنفقه برای اقتصادی کمک

 زندگی امور برای ديگر کمکهای و 

 

 

 

 شده انتخاب جوابهای و سواالت بعضی

  

 



 

 

 

 زندگی ستريومسوند کوميون در کسانيکه تمام

 .دارند را دیبنيا اقتصادی کمک حق ميکنند، 

 

 

 

  موقعت يا ميکنند، زندگی ستريومسوند کوميون در کسانيکه

 نمايند، تامين خودرا وخوراک خرچ نميتوانند و دارند

 .دارند را اقتصادی کمک /نفقه برای اقتصادی کمک حق 

 

 



 

 نفقه برای اقتصادی کمک
 

 ميباشد؟ نفقه برای اقتصادی کمک شامل چه

 

 مشترک مصارف و انفرادی مصارف يعنی ,ميگردد تقسيم بخش دو به نفقه برای اقتصادی کمک
 .منزل

 .الصحه حفظ و بازی / فراغت کفش، / لباس غذايی، مواد از است عبارت انفرادی مصارف

 .تلويزيون فيس و تيلفون ها، روزنامه مصرفی، مواد از است عبارت منزل مشترک مصارف

 

 نمايد؟ يتکفا چه به بايد نفقه، برای اقتصادی کمک

 

 .مکتب چاشت نان استثنای به شود، پخته منزل در هميشه غذا اينکه به مفروض  ‐غذايی مواد

 .لباس برای عادی ضرورت  ‐ کفش و لباس

 .باشند غيره يا سپورتی مواد ها، بازيچه مجله، سينما، تکت ميتواند اين‐  بازی / فراغت

 .وغيره موی برای مواد دندان، کريم صابون، مثل روزانه عادی مواد ‐ الصحه حفظ

 .ميباشند ضروری لباس و منزل از نگهداری برای که مواديکه  ‐مصرفی مواد

 و تيلفون مصرف و آبانمان ها، روزنامه در اشتراک ‐ تلويزيون فيس و تيلفون ها، روزنامه
 .تلويزيون

 

 

 

 

 

 

    



 

 آورد؟ بدست ميتوان را ديگرنقدی های کمک کدام

 ، کودکستان فيس ، خانه برق خانه، بيمه سرپناه، قبيل از ميشوند داده نيز ديگر متواتر مصارف برای ، قدین ديگر های کمک
 .بيکاری بيمه صندوق و صنفی اتحاديه العضويت حق همچنان و کار، جای سفربه

 

 زندگی؟ ديگر نيازمنديهای برای مساعدت

 نيز را ميآيند، بوجود زندگی در ندرتا که مصارفی برای  رنقدیديگ های کمک ميتوان زندگی، معقول سطح يک به رسيدن برای
 .اوالد با معاشرت برای مصارف و خانه وسايل عينک، دندان، صحی خدمات وادويه، صحی خدمات:  قبيل از آورد بدست

 

 باشم؟ داشته دارايی کدام ميتوانم من آيا

 .آورند بدست را نفقه برای اقتصادی کمک نميتوانند فروخت، وانميت آسانی به ديگريکه دارايی يا دارند پول بانک در کسانيکه

 .باشند داشته را  basbeloppاساسی مبلغ % 50 معادل شده ذخيره پول مقدار يک ميتوانند سن اساس به متقعادين

 

 نمايم؟ واگذار بايد من را اطالعات کدام

 فورمه يک بوسيله را وغيره مصارف درآمد، مورد در اتیاطالع بايد مينمايند،  نفقه برای اقتصادی کمک تقاظای آنهاييکه
 واگذار نيز موافقتنامه يک بايد اطالعات کنترول برای. شوند ثبوب بتوانند بايد اطالعات. نمايند واگذار درخواستی، مخصوص

 .شود

 

 ميدهد؟ رخ چه مينمايم، واگذار من که اطالعاتی با

 اطالعات استخراج يک درخواست سال در بار يک ميتوانيد شما. ميگردند ثبت ما راجستراطالعتی در شما، مورد در اطالعات
 در اطالعات تمام. بخوانيد را يادداشتها اين داريد حق شما. ميگيرد صورت داشت ياد يک تان دردوسيه. نماييد خودرا مورد در

 داشته دسترسی آن به نميتواند شما اجازه بدون و صالحيت بدون فرد هيچ که است معنی بدين اين. ميباشند محرمانه شما، مورد
 .باشد

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 .دارند را اسرار حفظ مسئوليت اجتماعی خدمات شعبه کارمندان تمام

 

 باشم؟ داشته چه خود همرای بايد من مالقات، وقت در

 را شما معلومات که يگرد های چک و خانه، کرايه بيل ، تان درآمد مورد  در معلومات هوويت، سند يک خود همرای بايد شما
 .باشيد داشته را ميکنند، ثبوت

 

 هستم؟ بيکار من اگر

 نشان بايد شما .باشيد شده نام ثبت کار متقاظی منحيث کاريابی اداره در بايد شما ،نفقه برای اقتصادی کمک آوردن بدست برای
 .هستيد کار بازار دسترس در و کاربوده ی جستجو در فعاالنه که بدهيد

 

 نمايم؟ قرض پول ميتوانم نم آيا

 که است معنی اين به اين. بپردازد پيشکايی شکل به را پول ميتواند موارد بعضی در مگر نميدهد، قرض پول اجتماعی خدمات
. شود پرداخته غيره، و مريضی رخصتی پول تقاعد، پول آوردن بدست از قبل پول مقدار يک ميتواند ميشود کمک کسيکه به

 .بگيرد واپس اجتماعی بيمه اداره از را شده پرداخت پول دارد حق اجتماعی خدمات صورت درين

 

 بفروشم؟ را سکوتر /موتر من بايد ياآ

 مريضی، علت به مثال طور زندگی ديگر ضروريات ويا نفقه برای موتر و نباشد زياد اساسی مبلغ يک از موتر قيمت اگر
 .بفروشيد تانرا موتر نيستيد مجبور شما باشد، الزم جغرافيايی، يلدال يا و کودکستان به کودکان بردن برای معيوبيت،

 سايکل،موترموتر مثل ميشود حساب دارايی حيث به شده، پرداخته قسمتا يا کامال آن قيمت که snöskoter سکوتر يک

 .غيره و سالح امالک، ، husvagnواگونی

 

 

  



 

 

 

 هچ نمايم، واگذار را غلط يا نامکمل معلومات من اگر

 ميدهد؟ رخ

 .شويد معرفی پوليس به کاری فريب دليل به ميتوانيد و بپردازيد واپس را شده پرداخت پول هستيد مجبور شما صورت درين

 

 نمايم؟ استيناف فيصله يک به چطورميتوانم

 امور کميته به يصله،ف آوردن بدست از بعد هفته سه مدت در خودرا نامه شکايت بايد نمايد، استيناف فيصله يک به ميخواهيد اگر
 اداری ابتدايی محکمه به دوسيه مواد نداد، تغير شما آرزوی طبق را فيصله اجتماعی امور کميته اگر. نماييد ارسال اجتماعی
 .ميآوريد بدست تان اجتماعی خدمات کارمند از شما را زمينه درين معلومات.  ميگردند ارسال

 

 

 استيناف

 امور کميته به هفته سه مدت در
 :ميگردد ارسال اجتماعی

Socialnämnden 

Box 199 

833 22 Strömsund 
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