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دعــم اإلعـالـــة
إن دعم اإلعالة هو دعم مادي مؤقت. إن الهدف الكامن هو أن يتمكن المرء من إعالة نفسه بنفسه 

عن طريق المرتب أو أي شكل آخر من أشكال الدخل.

اقرأ المزيد

من يحق له الحصول
على دعم اإلعالة؟

يحق للمرء الحصول على دعم اإلعالة إذا 
كان قد بذل قصارى جهوده لتدبير أمور 

إعالته ولكن بالرغم من ذلك ال يتمكن من تلبية 
احتياجاته األساسية.

يتم النظر في الحق للحصول على دعم اإلعالة 
بشكل فردي.

ما هي الشروط التي يجب أن 
ألبيها لكي أحصل على دعم 

اإلعالة؟

إذا كنت عاطال عن العمل فيجب أن 
تبحث بصورة فعالة عن عمل وأن تشارك 

في إجراءات مكتب سوق العمل اربتس 
فورميدلينجن وأن تكون متاحا لسوق العمل.

إذا كنت مريضا فيجب أن تبرز شهادة طبية 
حديثة . في المقام األول يجب النظر إلى 

إمكانية حصولك على نقدية المرض.

كم هو المبلغ الذي يمكن
أحصل عليه؟

تحدد الحكومة كل سنة ما يسمى اإلطار 
القياسي الوطني. يتبين من اإلطار القياسي 
الوطني كمية النقود التي يمكن أن تحصل 

عليها األسر المختلفة.

إذا كانت هناك أسباب خاصة فيمكن أن يتم 
حساب دعم اإلعالة على مستوى أعلى أو 

أقل، مقارنة باإلطار القياسي الوطني.



دعــم اإلعـالـــة
إن دعم اإلعالة هو دعم مادي مؤقت. إن الهدف الكامن هو أن يتمكن المرء من إعالة نفسه بنفسه 

عن طريق المرتب أو أي شكل آخر من أشكال الدخل.

ما هي األمور التي يغطيها
دعم اإلعالة؟

بإمكانك الحصول على الدعم لتغطية التكاليف 
التالية:

المواد الغذائية	 
المالبس واألحذية	 
البضائع االستهالكية	 
اللهو وأوقات الفراغ	 
الصحة والنظافة الشخصية	 
الصحف اليومية، الهاتف	 

بإمكانك أيضاً الحصول على الدعم للتكاليف 
المعقولة للسكن والكهرباء والتأمين المنزل، 

الرعاية الطبية، النظارات الطبية، رعاية 
األسنان، شبكة البرد باند، رسم صندوق 
البطالة عن العمل، رسم نقابة العمال الخ.

كيف أقدم طلب الحصول
على دعم اإلعالة؟

يتم عمل طلب الحصول على دعم 
اإلعالة عن طريق منصة الخدمة الذاتية 

Självserviceportalen في بلدية ليوسدال. 
توجد هناك أوراق جاهزة للطباعة لعمل 

الطلب عليها. االستمارات الورقية للطلب 
يمكن أيضاً جلبها لدى 

وحدة دعم اإلعالة في هوتل جاتان 6 في 
ليوسدال.

يتم عمل الطلب بصورة شهرية.

تذكر: انت ملزم أن تقدم بيانات صحيحة 
وصادقة. إن تقديم بيانات خاطئة هو عمل 

إجرامي ويمكن أن يؤدي إلى عمل بالغ لدى 
البوليس عن ذلك.

معلومات التواصل  مع وحدة دعم اإلعالة
Kontakt Försörjningsstöd

هاتف: 00 0651-180
Hotellgatan 6, Ljusdal :العنوان


