ﮐﻣﮏ اﻣرار ﻣﻌﺎش
ھﻣﮫ اﻓراد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در دوره ھﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﮐوﺗﺎه و ﺑﻠﻧد در زﻧدﮔﯽ ﺷﺎن درﮔﯾر ﻣﺷﮑﻼت اﻗﺗﺻﺎدی ﺷوﻧد .اﮔر درآﻣد ﺷﻣﺎ
ﺑرای اﻣرار ﻣﻌﺎش ﺧود و ﯾﺎ ﺧﺎﻧواده ﺗﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻣﮏ اﻣرار ﻣﻌﺎش ﮐﻧﯾد .اﯾن ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای
ﺗﻧظﯾم ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻧﯾﺎزھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده را ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗرار دھد .ﮐﻣﮏ اﻣرار ﻣﻌﺎش ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ اﺳت
ﻣوﻗت ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧودﺗﺎن ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﺎﻣﯾن اﻣرار ﻣﻌﺎش ﺧود ﺷوﯾد .ﯾﮑﯽ از ﺷراﯾط اﺻﻠﯽ ﺑرای درﯾﺎﻓت اﯾن ﮐﻣﮏ اﯾن
اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟود ﺗﻼﺷﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐرده اﯾد ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر وﺿﻌﯾت ﻧﺷده اﯾد.
ﺷراﯾط درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ اﻣرار ﻣﻌﺎش
اﮔر در ﮐﻣون ﺷﻠﻔﺗﺋو زﻧدﮔﯽ ﮐرده و ﯾﺎ در آن ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرﯾد و ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﺎﻣﯾن اﻣرار ﻣﻌﺎش ﺧود ﺑﮫ طرﯾﻖ دﯾﮕری ﻧﯾﺳﺗﯾد
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﮐﻣﮏ اﻣرار ﻣﻌﺎش اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ﻣﻧظور از طرﯾﻖ دﯾﮕر ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی دﯾﮕر و ﭘرداﺧﺗﮭﺎی
دﯾﮕری ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺣﻖ اﺳﺗﻔﺎده از آﻧﮭﺎ را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﺑرای ﻣﺛﺎل ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﻣﺳﮑن ،ﮐﻣﮏ ﻧﻔﻘﮫ و ﯾﺎ ﺻﻧدوق
ﺑﯾﮑﺎری.
اﮔر ﺳﺎﻣﺑو ،ﻣﺗﺎھل و ﯾﺎ ﺷرﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ﺛﺑت ﺷده ھﺳﺗﯾد ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت در درﺟﮫ ﻧﺧﺳت ﺧودﺗﺎن ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد.
اﮔر در ﺑﺎﻧﮏ ﭘوﻟﯽ دارﯾد و ﯾﺎ دارای ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻗﺗﺻﺎدی دﯾﮕری ھﺳﺗﯾد ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﻗﺑل از درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ اﻣرار ﻣﻌﺎش از آﻧﮭﺎ
ﺟﮭت اﻣرار ﻣﻌﺎش ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
ﺷﻣﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﮑﺎر ھﺳﺗﯾد ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت در ﻧزد اداره ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد ﺗﺎ ﺣﻖ اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﻣﮏ اﻣرار ﻣﻌﺎش را
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .اﮔر ﻣرﯾض ھﺳﺗﯾد ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت دارای ﯾﮏ ﮔواھﯽ ﭘزﺷﮏ ﺑﮫ روز ﺑﺎﺷﯾد .ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از ﺣﻖ درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ
اﻣرار ﻣﻌﺎش ﻣرزی ﺑرای ﻣﯾزان درآﻣدی ﮐﮫ ﺷﻣﺎ و ﺧﺎﻧواده ﺗﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد وﺟود دارد .ﻣﺳﺋول رﺳﯾدﮔﯽ
ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وﺿﻌﯾت و ﻧﯾﺎزھﺎی ﺷﻣﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧود را ﺻورت ﻣﯽ دھد.
ﭼﻘدر ﭘول ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد؟
ﺑر اﺳﺎس ﻗﺎﻧون ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ھﻣﮫ دارای ﺣﻖ ﯾﮏ اﺳﺗﺎﻧدارد زﻧدﮔﯽ ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ھﺳﺗﻧد .ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺗﺎﻧدارد زﻧدﮔﯽ ﻗﺎﺑل
ﻗﺑول ﺑر اﺳﺎس ﯾﮏ ﻣﻌﯾﺎر ﺳراﺳری ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﻣﻌﯾﺎر ﺳراﺳری ﺗوﺳط دوﻟت ﺳوﺋد ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﺷود ،در ﻣورد ﮐل
ﮐﺷور ﺻﺎدق اﺳت و ﺣداﻗل ﮐﻣﮏ اﻣرار ﻣﻌﺎش را ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﮐﻧد .در ﻣﻌﯾﺎر ﺳراﺳری ﺑرای ﻣﺛﺎل ھزﯾﻧﮫ ﻏذا و
ﮐﺎﻻھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ و ﻣﺻرﻓﯽ ﮔﻧﺟﺎﻧده ﺷده اﺳت .ھزﯾﻧﮫ ﻣﺳﮑن در ﻣﻌﯾﺎر ﺳراﺳری ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻧﺷده اﺳت ﺑﻠﮑﮫ در ھر ﻣورد
ﺑﺻورت ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد.
ﻣﯾزان ﮐﻣﮏ ﺑر اﺳﺎس ﻣﻌﯾﺎر ﺳراﺳری ﺑرای اﻧدازه ﺧﺎﻧواده و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯾزان درآﻣد و ﻣﺧﺎرج ﺧﺎﻧواده ﺻورت ﻣﯽ
ﮔﯾرد.
ﭘول ھﺎ ﺑﺎﯾد ﺑرای ﭼﮫ ﻣواردی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷد؟
ﮐﻣﮏ اﻣرار ﻣﻌﺎش ﺑﺎﯾد ﺑرای ﻣﺧﺎرج ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﺑرای :ﻏذا ،ﻟﺑﺎس و ﮐﻔش ،ﮐﺎﻻھﺎی ﻣﺻرﻓﯽ ،ﺑﺎزی و ﺳرﮔرﻣﯽ،
ﺗدرﺳﺗﯽ و ﺑﮭداﺷت ،روزﻧﺎﻣﮫ ،ﺗﻠﻔن ،ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺗﻠوﯾزﯾون ،ﻣﺳﮑن ،ﺑرق ﻣﻧزل ،ﺳﻔرھﺎی ﮐﺎری ،ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺳﮑن ،ﺣﻖ ﻋﺿوﯾت
در اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﺻﻧﻔﯽ ،ﺻﻧدوق ﺑﯾﮑﺎری و ﻧﯾز ﺑﯾﻣﮫ ﮐودﮐﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷد .ﮐﻣﮏ اﻣرار ﻣﻌﺎش ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺑرای ﻗﺑض
ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﭼﻧد ﺑﺎر در ﺳﺎل ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺑرای ﻣﺛﺎل ھزﯾﻧﮫ ﺗﻠﻔن و آﺑوﻧﻣﺎن روزﻧﺎﻣﮫ.
ﮐﻣﮏ اﻣرار ﻣﻌﺎش ﺑرای دﯾﮕر ﻣوارد ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای زﻧدﮔﯽ
ﮐﻣﮏ اﻣرار ﻣﻌﺎش ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای دﯾﮕر ﻣوارد ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای زﻧدﮔﯽ ﻧﯾز ﻣورد ﻣواﻓﻘت ﻗرار ﮔﯾرد ،ﺑرای ﻣﺛﺎل
ﻋﯾﻧﮏ ،ﺧدﻣﺎت دﻧداﻧﭘزﺷﮑﯽ ،ﺧدﻣﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ،دارو ،ﻣﺑﻠﻣﺎن و ﻏﯾره اﮔر ﻧﯾﺎزی ﺑرای آﻧﮭﺎ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑﻐﯾر از
اﯾن اﻣﮑﺎن درﺧواﺳت ھزﯾﻧﮫ ﻣوارد دﯾﮕری ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ،ﺧﺎﻧواده و ﯾﺎ ﮐودﮐﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ آن ﻧﯾﺎز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،وﺟود دارد.
www.skelleftea.se/forsorjningsstod

ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﺑﺎﯾد ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﺳﻠﯾم ﮐﻧﯾد؟
ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﺑﺻورت دﯾﺟﯾﺗﺎل در اﯾن آدرس ﺗﺳﻠﯾم ﮐﻧﯾدwww.skelleftea.se/sok-forsorjningsstod :
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧود را از ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ،ﺗﻠﻔن ھوﺷﻣﻧد و ﯾﺎ ﺗﺑﻠت ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد .ﺑرای ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺻورت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ ﻧﯾﺎز
ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣدرک ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ دارﯾد .ﭘس از ﺗﺳﻠﯾم ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد وارد ﺧدﻣﺎت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ ﺷده و روﻧد رﺳﯾدﮔﯽ
ﺑﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧود را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد.
ﻗﺑل از ﺗﻘﺎﺿﺎ
 ۰اﮔر دو ﻓرد ﺑزرﮔﺳﺎل ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ھم ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ھﻣﯾﺷﮫ از ﯾﮏ ﮐﺎرﺑر ﺛﺎﺑت ﺑرای ارﺳﺎل ﺗﻘﺎﺿﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .اﮔر
دارای ﯾﮏ ﭘروﻧده در ﺟرﯾﺎن ھﺳﺗﯾد ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﺑﺎ ﺣﺳﺎب ﮐﺎرﺑری ﻓردی ﮐﮫ ﭘروﻧده ﺑﻧﺎم وی ﺛﺑت ﺷده اﻧﺟﺎم دھﯾد.
 ۰ﻗﺑل از ﭘر ﮐردن ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ ھﻣﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ درآﻣد و ﻣﺧﺎرﺟﺗﺎن را ﺟﻣﻊ آوری ﮐﻧﯾد.
 ۰ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﯾﮏ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ در ﻣﺎه ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد .اﮔر ﻧﯾﺎز دارﯾد در طﯽ ھﻣﺎن ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕر ﺗﻘﺎﺿﺎ
ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت از ﯾﮏ ﻓرم ﮐﺎﻏذی اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد
 ۰ھﻣﮫ ﻗﺳﻣﺗﮭﺎی ﻓرم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﭘر ﺷده ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧود را ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد.
 ۰اﮔر دو ﻓرد ﺑزرﮔﺳﺎل ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ھم ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻣﮏ اﻣرار ﻣﻌﺎش ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ھر دو ﺷﻣﺎ ﭘس از ﺗﮑﻣﯾل ﺷدن
ﻓرم آن را اﻣﺿﺎء ﮐﻧﯾد.
ﭘس از ﺗﻘﺎﺿﺎ
 ۰در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ﺷود ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺻﺣت اطﻼﻋﺎت اراﺋﮫ ﺷده در درﺧواﺳت ﺧود را ﺑﺎ ﻣدرک ﺛﺎﺑت ﮐﻧﯾد.
 ۰ﭘس از ارﺳﺎل ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎ دﻗت روﻧد ﺑررﺳﯽ آن را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد .اﮔر ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری از ﺷﻣﺎ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد
ﭘﯾﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ارﺳﺎل ﺧواھد ﺷد .ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﮐﺎرﺑری ﺧود در ﺧدﻣﺎت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ وارد ﺷوﯾد ﺗﺎ ﭘﯾﺎﻣﮭﺎی ﺧود را ﺑﺧواﻧﯾد.
 ۰اطﻼﻋﺎت ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﻣورد ﻧﯾﺎز را ھر ﭼﮫ ﺳرﯾﻌﺗر ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد .اﻣﮑﺎن ارﺳﺎل ﻣدارک ﺑﺻورت ﻓﺎﯾل از طرﯾﻖ آدرس
 www.skelleftea.se/kontaktasocialkontoretوﺟود دارد .در اﯾﻧﺻورت ﻓﺎﯾل ارﺳﺎﻟﯽ ﺧود را ﺑﺎ ﻧﺎم ،ﺷﻣﺎره ﻓردی
و اﯾﻧﮑﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزی اﺳت ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾد.
 ۰زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾﻣﯽ اﺗﺧﺎذ ﮐﻧﯾم ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از آن ﺑﮫ ھﻣراه ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧود اطﻼع ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد .اﯾن ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾم
ﺑﺻورت ﮐﺎﻏذی و از طرﯾﻖ ﭘﺳت ﺑراﯾﺗﺎن ارﺳﺎل ﻧﺧواھد ﺷد .وارد ﺣﺳﺎب ﮐﺎرﺑری ﺧود در ﺧدﻣﺎت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ ﺷوﯾد ﺗﺎ از ﺗﺻﻣﯾم
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘروﻧده ﺧود اطﻼع ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد.
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻣﮏ اﻣرار ﻣﻌﺎش از طرﯾﻖ ﻓرم ﮐﺎﻏذی

اﻣﮑﺎن ﺗﺳﻠﯾم ﺗﻘﺎﺿﺎ از طرﯾﻖ ﻓرم ﮐﺎﻏذی ﻧﯾز وﺟود دارد .ﻓرم در آدرس زﯾر ﻣوﺟود اﺳت:

www.skelleftea.se/blanketter

واژه  Försörjningsstödرا ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧﯾد.
ﺷﮑﺎﯾت از ﺗﺻﻣﯾم
اﮔر از ﺗﺻﻣﯾﻣﯽ ﮐﮫ درﯾﺎﻓت ﮐرده اﯾد ﻧﺎراﺿﯽ ھﺳﺗﯾد ﺣﻖ ﺷﮑﺎﯾت دارﯾد .ﺷﮑﺎﯾت ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﮐﺗﺑﯽ ﺑﺎﺷد و ﺣداﮐﺛر ﺳﮫ
ھﻔﺗﮫ ﭘس از رﺳﯾدن ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ دﺳت ﺷﻣﺎ ﺗﺣوﯾل داده ﺷود .ﺷﮑﺎﯾت ﺧود را ﺑﮫ اﯾن آدرس ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد:

Socialnämnden, Skellefteå kommun, 931 85 Skellefteå

ﺷورای اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧظر ﺧود را ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾت ﺷﻣﺎ ﺿﻣﯾﻣﮫ و آن را ﺟﮭت ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﺑﮫ دادﮔﺎه اداری ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد.
اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس

در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ آﮔﺎھﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ ﺑﺧش ﺧدﻣﺎت ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد:
ﺗﻠﻔن  ،۰۹۱۰-۷۳۵۰۰۰ﭘس از ﺗﻣﺎس ﺷﻣﺎره  ۱را ﻓﺷﺎر دھﯾد
اﯾﻣﯾل و وب www.skelleftea.se/kontakt
www.skelleftea.se/forsorjningsstod

