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معاش امرار مالی حمایت  
 دیگر اقتصادی مساعدتهای و

 خانوادگی و فردی نگهداری
 مالی مساعدت حق
 حمایت حق میتواند دیگری طریق به یا شغل طریق از را خود نمیتواند و میکند زندگی یوسدال کمون در که کسی
 باشد داشته را معاش امرار مالی

 
 که دیگری مالی غرامتهای أنواع اول درجه در باید شما جهت بهمین و میباشد جامعه حفاظتی شبکه آخرین مالی مساعدت
 صندوق همگانی، بیمه صندوق طرف از مالی غرامت مثال بعنوان. باشید شدە جویا باشید داشته را آنها گرفتن حق احتمال
 (.CSN) تحصیلی مالی حمایت کمیته طرف از( تحصیلی وام احتساب به) تحصیلی هزینه کمک یا بیکاری

 
 .گردد تامین فرد برای زندگی معقول سطح یک باید مالی مساعدت طریق از

 
 نماید یاری خود معاش امرار تامین در ممکن حد تا است مکلف شخص
 بازار  اختیار در عادی حالت در باید مینماید را دیگری مالی مساعدتهای یا معاش امرار مالی حمایت درخواست که کسی
 اقدامات شامل همچنین تکلف این. بگیرد را میشود گرفته نظر در برایش که اقداماتی یا شغل که باشد آماده و باشد کار

 .میشود کاری بازتوانبخشی اقدامات یا کار بازار های آموزش مثال بعنوان کاری بازار های سیاست
 

 اولین باید شما. شوید شغل جویای یابد پایان استخدامتان یا کارآموزی آموزش، اینکه از قبل وقت سر در که فیدموظ شما
 .دهید تشکیل طرح یک و نمایید نام ثبت کار اداره در را خود میابد خاتمه شما شغل که کاری روزی

 
 .نمایید ثابت پزشکی گواهی با را کاریتان یافته کاهش توانایی بتوانید باید باشید کار بازار اختیار در نمیتوانید شما اگر

 
 درخواست
 شود داده تحویل باید جدید درخواست فرم یک ماه هر. میشود بررسی ماهیانه معاش امرار مالی حمایت باره در درخواست

 نظر در گذشته ماه طول در شما درآمدهای و مخارج حساب، هنگام. گردد تکمیل مخارج و درآمدها تمامی برگههای با و
 امرار مالی حمایت مستحق اینکه برای دادەاید انجام کارهایی چه شما اینکه مورد در ارزیابی یک همچنین. میشود گرفته
 .میگردد انجام شوید معاش

 
 در که درآمدهایتان أنواع و بوده اقتصادتان به مربوط که اطالعاتی بتوانید باید شما اقتصادی، مساعدت درخواست هنگام

 شرایط جدید درخواست هنگام. میباشد خانوار اعضای تمامی شامل این. نمایید ثابت را میشوند محسوب شما نیاز ارزیابی
 .شود منتقل بعدی ماه به میتواند ماه یک از مازاد میشود، بررسی گذشته ماه سه به مربوط اقتصادی

 
 .میباشید اقتصادتان دادن ارجحیت و برنامهریزی مسئول خود شما

 
 مطرح درخواستنامه در باید غیره و مالیاتی بازگشتیهای فوند، خودرو، ملک، داشتن مانند دارایی دیگر گونههای حتی
 عادی حالت در گردد تامین نیازتان ترتیب بدین و شوند فروخته میتوانند آسانی به که هستید های دارایی صاحب اگر. شوند
 .ندارید را معاش امرار مالی حمایت حق
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 معاش امرار مالی حمایت
 .ملی قاعده بر مازاد معقول مخارج و ملی قاعده است، شده تشکیل بخش دو از معاش امرار مالی حمایت
 شامل و مشترک خانواری مخارج و شخصی مخارج برای باشد معقول مصرفی سطح یک کننده منعکس باید ملی قاعده

 :برای باشد هزینەهایی
 بهداشت/سالمتی  کفش/لباس   خوراکی مواد 
 تلفن  روز روزنامەی بازی/فراغت أوقات 
 مصرفی اجناس  تلویزیون مجوز 

  
 نشان با شوند درخواست نیاز صورت در معقول مخارج بعنوان میتوانند و نمیشوند محسوب ملی قاعده در کە هزینەهایی

 :قبض دادن
  منزل بیمە  خانە برق ( اساسی بیمە) زندگی محل مخارج 
 کودکیاری هزینە  سندیکا هزینە کاری های رفت و آمد 

 
 

 دیگر اقتصادی حمایت
 مالی مساعدت مورد در کمون. نمود ملی قاعده از خارج در را دیگری اقتصادی حمایت درخواست میتوان همچنین
 ذیل موارد جملە از مینماید گیری تصمیم

 تدفین مخارج  درمانی خدمات  خانە تجهیزات 
 عینک  مکان نقل مخارج بیماری و سالمتی مراقبت 

 
 

 .دارید کردن شکایت حق نیستید راضی معاش امرار مالی حمایت مورد در صادره قرار با شما اگر
 
 

 بازپرداخت بە موظف میتوانید شما. دهیم گزارش پلیس بە را مالی کمک جرم مورد در مظنونیت کە هستیم موظف ما
 .شوید باشند شده داختپر اشتباهی پایەهای بر کە ای مالی کمکهای

 
 قانونگذاری و فردی اطالعات قانون طبق میدهید تحویل شما کە اطالعاتی. میباشند رازداری وظیفە دارای پرسنل

 .میشوند پردازش بودن محرمانە
 

 با کە آمدید خوش دارید سوال معاش امرار مالی حمایت باره در اگر یا بنمایید اقتصادی مساعدت درخواست میخواهید اگر
-180000 ما تلفن مرکز بە یا نمایید مراجعە کمون ساختمان در 3 طبقە در ما مشتریان سرویس بە. بگیرید تماس ما

 هم آنجا در .یدنمای صحبت معاش امرار مالی حمایت واحد در بررسی مسئول با کە نمایید درخواست و بزنید زنگ 0651
 .نمایید دریافت هم را تلفنی اوقات اطالعات میتوانید

 


