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حمايت درآمـد
حمايت درآمد يک کمک مالی موقتی است. هدف اين است که بتوانید از طريق

معاش يا ساير درآمدها از خود حمايت نمائید.

ادامه مطلب

کی میتواند حمايت درآمد 
دريافت نمايد؟

اگر نهایت کوشش خود را جهت حمایت 
از خود انجام داده باشید، اما هنوز نتوانید 

نیازهای اولیه خود را برآورده کنید، ممکن 
است از حمایت درآمد بهره مند شوید.

حق حمایت به صورت فردی ارزیابی می 
شود.

جهت دريافت حمايت
درآمد چه معیاری را بايد

پوره نمايم؟

اگر بیکار هستید، باید فعاالنه به دنبال کار 
باشید، در مداخالت ارائه شده توسط نهاد 
استخدام شرکت کنید و در بازار کار در 

دسترس باشید.

اگر مریض هستید، باید یک سرتیفیکیت طبی 
کنونی ارائه نمائید. در قدم اول، حق دریافت 

امتیازات برای مریضی باید بررسی شود.

چقدر پول دريافت
خواهم نمود؟

دولت هر سال یک استندرد به اصطالح 
ملی را تعیین می کند. استندرد ملی مشخص 
مینماید که خانواده هایی  مختلف چه مقدار 

پول ممکن است دریافت نمایند.

در صورت وجود دالیل خاص، حمایت 
درآمد را می توان در سطح باالتر یا پایین تر 

نسبت به استندرد ملی محاسبه کرد.



برای چه چیز هايی می توانم 
حمايت درآمد دريافت کنم؟

شما میتوانید حمایت درآمد را برای موارد 
زیر دریافت نمائید:

غذا	 
بوت و لباس	 
مواد مصرفى	 
بازى و اوقات فراغت	 
صحت و بهداشت	 
روزنامه روزمره، تلیفون	 

همچان می توانید برای مصارف معقول 
خانه، برق، بیمه خانه، مراقبت های صحی، 
عینک، مراقبت های دندان، انترنت، حقوق 

بیکاری، فیس اتحادیه و غیره از حمایت 
درآمد بهره مند شوید.

چگونه برای حمايت درآمد 
درخواست بدهم؟

درخواست برای دریافت حمایت درآمد از 
طریق پورتال سلف - سرویس در ویبسایت 

Ljusdal.se  ،Ljusdal شاروالی
انجام می شود. در آنجا درخواست ها 

همچنان به شکل چاپ شده موجود هستند. 
فورم های کاغذی درخواست برای حمایت 

 Hotellgatan 6 درآمد را نیز می توان از
در Ljusdal دریافت کرد.

درخواست ها بصورت ماهانه انجام میشوند.

لطفاً به ياد داشته باشید: شما باید معلومات 
دقیق و درست ارائه نمائید. ارائه معلومات 

نادرست یک جرم کیفری است و ممکن است 
منجر به گزارش به پولیس شود.

با حمايت درآمد تماس بگیريد
Kontakt Försörjningsstöd

تلیفون: 00 0651-180
Hotellgatan 6, Ljusdal :آدرس
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