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حمـايت درآمدى
حمايت درآمدی يک کمک مالی موقت است. هدف از اين کمک، اين است که

بتوانید از طريق حقوق يا ساير درآمدها از خود حمايت کنید.

اطالعات بيشتر

چه کسانی می توانند حمايت 
درآمدی را دريافت کنند؟

اگر هر تالشی را که می توانيد، برای 
حمایت از خود انجام داده باشيد اما هنوز 

نتوانيد نيازهای اوليه خود را برآورده کنيد، 
می توانيد واجد شرایط حمایت درآمدی باشيد.

حق دریافت حمایت، به صورت انفرادی 
ارزیابی می شود.

برای دريافت حمايت درآمدی، 
بايد چه معیاری را داشته 

باشم؟

اگر بيکار هستيد، بایستی به طور فعال به 
دنبال شغل باشيد، در مداخالتی که توسط 

آژانس اشتغال ارائه می شود، شرکت کنيد و 
در بازار کار در دسترس باشيد.

اگر بيمار هستيد، باید یک گواهی پزشکی 
که در حال حاضر معتبر است، ارائه دهيد. 
در وهله اول، حق دریافت مزایای بيماری 

باید بررسی شود.

چقدر پول دريافت
خواهم کرد؟

دولت هر سال، به اصطالح یک استاندارد 
ملی تعيين می کند. استاندارد ملی، ميزان 
پولی را که خانوارهای مختلف می توانند 

دریافت کنند، مشخص می کند.

در صورت وجود شرایط خاص، حمایت 
درآمدی می تواند در سطح باالتر یا پایين تری 

نسبت به استاندارد ملی محاسبه شود.



برای چه مواردی می توانم 
حمايت درآمدی دريافت کنم؟

شما می توانيد برای موارد زیر حمایت 
درآمدی دریافت کنيد:

غذا	 
پوشاک و کفش	 
لوازم مصرفی	 
بازی و سرگرمی	 
بهداشت و سالمت	 
روزنامه روزانه، تلفن	 

همچنين می توانيد حمایت درآمدی را برای 
هزینه های معقول برای مسکن، برق، 

بيمه خانه، مراقبت های بهداشتی، عينک، 
مراقبت های دندانپزشکی، اینترنت، حق بيمه 
بيکاری، هزینه اتحادیه و غيره دریافت کنيد.

چگونه می توانم درخواست 
خود را برای حمايت درآمدی 

ثبت کنم؟

ثبت درخواست برای حمایت درآمدی از
طریق پرتال شخصی در وب سایت 

 ljusdal.se به آدرس Ljusdal شهرداری
انجام می شود. از آنجا همچنين می توانيد فرم 
کاغذی درخواست را به صورت قابل چاپ 

دریافت کنيد. همچنين می توانيد فرم های 
کاغذی را از بخش حمایت درآمدی به آدرس 
Hotellgatan 6 در Ljusdal دریافت کنيد.

درخواست به صورت ماهانه انجام می شود.

لطفاً به ياد داشته باشید: حتماً بایستی 
اطالعات را به طور درست و صحيح وارد 

کنيد. ارائه اطالعات نادرست، یک جرم 
کيفری است و می تواند به گزارش به پليس 

منجر شود.

تماس با بخش حمايت درآمدی
Kontakt Försörjningsstöd

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