
  مساعدت اقتصادی
ھمه ما ممکن است گاھی با مشکالت اقتصادی مواجه گرديده نياز به حمايت داشته باشيم تا امرار معاش و نفقه خود و خانواده 

خود را تامين نمايم. در چنين موقعيت ميتوان به درخواست مساعدت اقتصادی اقدام کرد. ھدف اين است که مساعدت کوتاه مدت 
  ھر چه زودتر خودکفا گرديده معيشت خود را شخصاً تامين کنيد. باشد و اينکه شما

  قبل از اقدام به درخواست

  چند مواردی وجود دارند که شما بايد قبل از پرداختن به درخواست مساعدت اقتصادی از آن آگاھی حاصل کنيد.

 .اگر دارای پول در بانک ھستيد بايد در قدم نخست آنرا مصرف کنيد  
 رايی مانند موتر يا اگر شما صاحب خانه خود ھستيد، ممکن است شما به منظور تامين معيشت خود اگر شما صاحب دا

  وادار به فروش آن شويد.
  اگر شما ھمزيست، متاھل يا ھمسر راجستر شده مدنی ھستيد، شريک زندگی تان مکلف است امرار معاش شما را تامين

  نمايد.
 طور مثال ادارۀ بيمه اجتماعی يا صندوق بيمٔه بيکاری (آکاسا) ھستيد، بايد اگر شما مستحق کمک مالی از ساير مقامات ب

  در قدم نخست به آنجا مراجعه کنيد.

اگر شما در راستای تامين معيشت از طريقه ھمه اين روش ھا تالش ورزيده ايد، ميتوانيد به تقاضای مساعدت اقتصادی بپردازيد. 
  مستحق مساعدت ھستيد يا خير، ميباشد. قانون رفاه عامه تعيين کننده اينکه شما

  برای کدام موارد و چه مقدار پول دريافت خواھم کرد؟

) و کمک مالی برای پوشش مصارف موجه است. مقدار مرار معاشمساعدت اقتصادی عبارت از دو قسمت، اندازٔه سرتاسری (ا
  مساعدت به دارايی و عوايد خانواده بستگی دارد.

  اندازٔه سرتاسری

  اندازٔه سرتاسری از طرف دولت تعيين ميشود و قرار است برای مصارف قرار ذيل کفايت کند:

 غذا  
 لباس و بوت  
 بازی و اوقات فراغت  
 بيمه اطفال و نوجوانان  
 اجناس مصرفی  
 صحت و نظافت  
 روزنامه، بل تيلفون و تلويزيون  

وانيد کمک ھای مزيد را بدست بياوريد ولی ممکن است اگر شما مصارف از بابت ادويه يا نياز به غذای مخصوص داشته ايد، ميت
  در صورتی که داليل ويژه وجود داشته باشند کمک نسبتاً کمتر را دريافت کنيد. 

  مساعدت جھت مصارف موجه

  حق دريافت مساعدت اقتصادی در مورد مصارف موجه قرار ذيل نيز صدق ميکند:

 مسکن  
 مصارف برق  
 مصارف رفت و آمد به وظيفه  
  ٔاساسی خانه بيمه  
 خدمات صحی، در چارچوب پوشش در مقابل مصارف باال  
 مصارف از بابت ادويه، در چارچوب پوشش در مقابل مصارف باال  
 عينک  



 تداوی عاجل يا ناگزير دندان  
 (آکاسا) عضويت در اتحادئه کارگران و صندوق بيمٔه بيکاری  

  که آيا شما مستحق مساعدت اقتصادی ميشويد يا خير.شما ميتوانيد در وبسايت شورای اجتماعی شخصاً محاسبه کنيد 

  راھنمايی به منظور ھر چه زودتر خودکفا شدن

اولين بار که تقاضای مساعدت اقتصادی را به عمل مياوريد بايد با يک راھنمای دورٔه زندگی کاری مالقات کنيد. ھدفت اينست که 
ميرسند و در اين راستا چه نوعی حمايت الزم داريد، تبادلٔه نظر  راجع به امکانات تان در زمينه خودکفا شدن چگونه به نظر

  صورت بگيرد.

  نکات قابل مالحظه قبل از تقديم درخواستی 

قبل از اقدام به درخواستی بايد ھمه اطالعات راجع به عوايد و مصارف که در درخواستی تان گنجانيده خواھند شد، را جمع آوری 
نيست ولی متوجه باشيد که اسناد را نگھداريد. در صورت بازرسی بايد بتوانيد اطالعات ارائه شده کنيد. ضميمه کردن اسناد الزم 

  را اثبات کنيد.

  بازرسی

قرار ميگيرند. اگر درخواستی شما غرض  و کنترل درخواستی ھای وارده به صورت تصادفی انتخاب گرديده مورد بازرسی
ب از قبيل صورتحساب بانکی، بل ھا، رسيد ھا، قرارداد منزل و تصديق ھا که در بازرسی انتخاب شود بايد بالفاصله اسناد مطلو

  بدل آن خواھان کمک اقتصادی ھستيد، را ارسال کنيد.

  تصميم

منتخب نشويد، تالش اعظمی خواھيم کرد تا در ظرف يک دو روز و کنترل اگر درخواستی تان کامل باشد و شما جھت بازرسی 
  ا در اختيار تان قرار دھيم.رمطلوب تصميم گرفته پول 

  درخواست تجديد نظر عليه تصميم

اگر نسبت به يک تصميم قناعت نداشته باشيد ميتوانيد به درخواست تجديد نظر بپردازيد. در درخواست تجديد نظر بايد بنويسيد که 
  قرار گرفته تغيير داده شود. کدام تصميم را مورد اعتراض قرار ميدھيد و چرا فکر ميکنيد که تصميم بايد مورد تجديد نظر

  درخواست ديجيتال

شما ميتوانيد بطور ديجيتال بوسيله تيلفون ھوشمند، آی پاد يا کامپيوتر به درخواست مساعدت اقتصادی اقدام کنيد. خدمات 
  ل کنيد.الکترونيکی شبانه روز باز ميباشد و شما ميتوانيد درخواستی خود را در جريان ماه ھر ھنگامی که بخواھيد ارسا

  در خدمات اليکترونيکی ميتوانيد مطالب قرار ذيل را مالحظه کنيد:

 وقت حصول درخواستی  
 چه تصميم گرفته شد و به کدام دليل  
  پرداخت خواھد شد ھنگامچه مقدر پول و چه  
 چه ھنگام بايد با راھنمای دورٔه زندگی کاری مالقات کنيد  
 تصميم را به چه شيوه مورد اعتراض قرار ميدھيد  

(پرونده ھای من) که در قسمت بااليی صفحه خدمات اليکترونيکی قرار  Mina ärendenشما ميتوانيد درخواستی تان را در 
  دارد، مورد پيگيری قرار دھيد.



  E-legitimationھويت اليکترونيکی 

اليکترونيکی ھستيد ميتوانيد آنرا  شما بايد دارای ھويت اليکترونيکی باشيد تا وارد خدمات اليکترونيکی شويد. اگر شما فاقد ھويت
  بشرط داشتن شمارٔه ھويت سويدنی از بانک خود بدست بياوريد. اگر فاقد شمارٔه ھويت ھستيد، با ما ارتباط بگيريد.

  در اينجا ميتوانيد در باره اقدامات الزم جھت آغاز استفاده از ھويت اليکترونيکی خود بيشتر بخوانيد.

  ما که به خدمات انترنيتی  بانکی دسترس نداريدھويت اليکترونيکی برای ش

اگر شما به خدمات انترنيتی بانکی دسترس نداريد ولی دارای آدرس ثبت شده در سجل ثبت احوال نفوس ھستيد، ميتوانيد در 
ھويت عوض از ادارٔه عمومی ماليات يک کارت ھويت را تقاضا کنيد. کارت ھويت توزيع شده از ادارٔه عمومی ماليات حاوی 

ميباشد که ميتوانيد آنرا بوسيله يک دستگاه کارتخوان با کامپيوتر وصل نموده مورد  Teliaاليکترونيکی از طرف شرکت تيليا 
  استفاده قرار دھيد.

  برای تقديم درخواستی چنين اقدام کنيد:

) در بابت عوايد و ھمه اسناد (صورتحساب بانکی، بل ھا، رسيد ھا، قرارداد منزل، تصديق ھا، قرارداد ھا وغير .1
مصارف که در درخواستی تان گنجانيده خواھند شد، را جمع آوری کنيد. شما نياز به فرستادن اسناد نداريد ولی به 

  منتخب شويد بايد اسناد ھای تان را ارائه کنيد.و کنترل خاطر بسپاريد که آنرا نگھداريد. اگر شما جھت بازرسی 
  وارد خدمات اليکترونيکی شويد. e‐legitimationبا استفاده از ھويت اليکترونيکی  .2
  اطالعات الزم را خانه پری نماييد. .3
امضاء کنيد. اگر دو نفر درخواست ميکنيد بايد نفر دوم نيز امضاء  e‐legitimationبا استفاده از ھويت اليکترونيکی  .4

  کند تا بتوانيم به طی مراحل درخواستی بپردازيم.
  خالص! .5
  (پرونده ھای من) تعقيب کنيد.  Mina ärendenنده خود را از طريق حاال شما ميتوانيد پرو .6

  فورمٔه کاغذی

شما ميتوانيد مساعدت اقتصادی را بوسيله فورمٔه کاغذی درخواست کنيد ولی فورمه نسبت به گذشته گسترده تر خواھد بود زيرا 
سواالت را مطرح کنيم. اگر يک نوع و اندازٔه واستی خود انتخاب مينماييد بايد بدون توجه به اينکه کدام شيوه را برای تقديم درخ

  توسط فورمٔه کاغذی اقدام به درخواست مينماييد بايد فورمه درخواستی را به آدرس ذيل ارسال کنيد:

Nacka kommun  
131 81 Nacka  

  نيز تحويل دھيد. Granitvägen 15رس شما ميتوانيد فورمٔه کاغذی خود را در بخش پذيرايی شھرداری ناکا به آد

  ما با کمال ميل به پرسش ھای تان پاسخ ميدھيم

اگر شما در مورد اينکه از خدمات اليکترونيکی چگونه استفاده کنيد، مطمئن نيستيد، لطفا از گرفتن تماس دريغ نکنيد. ما با کمال 
  ميل به پرسش ھای تان پاسخ ميدھيم!

  


