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  دعم اإلعالة
  

  

  والمعونة من أجل تسيير أمور الحياة األخرى
  

  
  

  مجموعة من األسئلة واإلجابات
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  من حق آل من يسكن
  في بلدية سترومسوند
  أن يحصل على

  األمان االقتصادي األساسي

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 من يتواجد أو يعيش في البلدية

وال يستطيع إعالة نفسه 
بطريقة أخرى، له الحق في 

/ صول على دعم اإلعالةالح
  .المعونة االقتصادية
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  دعم اإلعالة
  ماذا يتضمن دعم اإلعالة؟

  .ينقسم دعم اإلعالة إلى التكاليف الشخصية وتكاليف المنزل المشترآة

من ضمن التكاليف الشخصية ُتدرج المواد الغذائية والمالبس واألحذية وتكاليف 
  .الشخصية أوقات الفراغ واللعب ومواد النظافة

من ضمن تكاليف المنزل المشترآة ُتدرج المواد االستهالآية والصحف اليومية 
  .وتكاليف الهاتف ورخصة التلفاز

  

  ؟دعم اإلعالة ما هي النفقات التي سيغطيها

على شرط أن ُتطهى آل وجبات الطعام في المنزل باستثناء  –المواد الغذائية 
  .وجبة الغداء في المدرسة

  .لمالبس التي تستخدم في الحياة اليوميةا –المالبس واألحذية 

مثال بطاقة دخول إلى السينما أو مجالت مصورة أو  –أوقات الفراغ واللعب 
  .رياضية وغيرهاألعاب أو أدوات 

المواد التي تستخدم يوميا مثل الصابون ومعجون  – الشخصية مواد النظافة
  .األسنان وأدوات الشعر وغيرها

  .عناية وتنظيف المسكن والمالبسفي الم التي تستخد وادالم –المواد االستهالآية 

اشتراك الصحف رسوم  –الصحف اليومية وتكاليف الهاتف ورخصة التلفاز 
  .يةوالمكالمات الهاتف الهاتف اليومية والتلفاز ورسوم اشتراك
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  ما هي التعويضات األخرى التي يمكن منحها؟

كرر بانتظام للمسكن وتأمين المنزل يمكن الموافقة على التكاليف المعقولة التي تت
والكهرباء ورسوم رعاية األطفال ورحالت العمل وآذلك رسوم النقابة وصندوق 

  .البطالة

  

  ؟األخرىالحياة  أمور ريسيتالمعونة من أجل 

ندرة مثل تكاليف الرعاية الطبية واألدوية آثر يمكن منح تعويض للتكاليف األ
طبية وتجهيزات المنزل الضرورية وآذلك ورعاية األسنان وشراء النظارات ال

  .نفقات اإلرائة وهذا من أجل الوصول إلى مستوى معيشي معقول

  

  هل ُيسمح لي بأن أملك بعض الممتلكات؟

ال يحصل الذي يملك المال في المصرف وغيرها من 
الممتلكات األخرى التي يسهل بيعها، على المعونة 

شيخوخة بادخار ُيسمح للمتقاعدين بسبب ال. االقتصادية
  .مبلغا من المال يعادل نصف المبلغ األساسي

  

  ما هي البيانات التي ينبغي علّي تقديمها؟

على من يطلب دعم اإلعالة تقديم البيانات عن إيراداته ونفقاته وغيرها على 
لهذا ستقدم . أن يكون من الممكن التأآد من البيانات شرط ،استمارة طلب خاصة

  .قبل مقدم الطلب للسماح بالتأآد من البيانات الموافقة من استمارة

  

  ماذا سيحدث للبيانات التي سأقدمها؟

من حقك أن تقدم طلبا . سيتم تسجيل بياناتك في قاعدة المعلومات الخاصة بنا
. خطيا للحصول على مستخرج حول بياناتك الشخصية مرة واحدة في السنة

يتم . رأ هذه المالحظاتمن حقك أن تق. ستدون المالحظات في ملفك الشخصي
التعامل مع آل المعلومات الموجودة عنك بسرية تامة، هذا يعني أنه ال يحق لغير 

يعمل جميع . المؤهلين االطالع عليها، إال إذا قمت بتقديم موافقة بخصوص ذلك
  .الموظفين في مكتب الشؤون االجتماعية تحت واجب الكتمان التام
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  عند الزيارة؟ من الوثائق معي ماذا سأجلب

ينبغي أن تحضر بطاقة األحوال المدنية وبيانات حول دخلك وإشعار اإليجار 
  .واإليصاالت وغيرها من الوثائق األخرى التي تؤآد بياناتك

  وإذا آنت عاطال عن العمل؟

ينبغي أن تكون مسجال لدى مكتب العمل آباحث عن العمل، آي يحق لك 
ُتظهر أنك تبحث بفعالية عن آل األعمال ينبغي أن . الحصول على دعم اإلعالة

  .التي يمكنك الحصول عليها وأنك في متناول سوق العمل

  هل يمكنني أن اقترض المال؟

خدمة الشؤون االجتماعية ال ُتقرض المال، ولكن يمكن في بعض األحوال 
هذا يعني أن يتم دفع المعونة . الموافقة على منحك دفعة مقدمة من مزية تستحقها

يحق لخدمة الشؤون . تظار معاش التقاعد أو نقدية المرضية أو ما شابهفي ان
  .االجتماعية بعدها أن تطالب بالمبلغ نفسه مباشرة من صندوق التأمينات العامة

  الدراجة النارية الخفيفة؟/ هل ينبغي علّي أن أبيع السيارة

  

ال تحتاج إلى بيع السيارة لكي تحصل على دعم 
مة السيارة ال تزيد عن المبلغ اإلعالة إذا آانت قي

األساسي وإذا آان استخدامها ضروري في العمل أو 
تسيير الحياة بشكل عام، مثال أن تكون الحاجة 

للسيارة ناتجة عن مرض أو إعاقة وظيفية أو من 
  .أجل تسليم واستالم األطفال من مؤسسات رعاية األطفال أو ألسباب جغرافية

تعتبر حيازة مالية  –بشكل آامل أو جزئي  –الثمن  دراجة الثلوج النارية مدفوعة
  .وآذلك الدراجة النارية والمقطورة والعقارات واألسلحة وغيرها
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  ماذا سيحدث إن لم أقدم معلومات صحيحة أو آاملة؟

  .بالغ شرطة ضدك بتهمة الخديعة يمكن أن ُيقدمو، بإعادة الدفع استصبح ُملزم

  

  آيف سأعترض على قرار؟

ابة إلى هيئة الشؤون االجتماعية إذا آنت تريد االعتراض على قرار عليك بالكت
  .، خالل ثالثة أسابيع من يوم استالمك للقراراستلمته ولست راضيا عنه

إذا لم تغير هيئة الشؤون االجتماعية القرار بالطريقة التي تريدها، سُترسل وثائق 
ومات بهذا الشأن من ستحصل على معل. القضية إلى المحكمة اإلدارية للبت فيها

  .قبل مسؤولك االجتماعي

  

  

  

  االستئناف

ُيرسل خالل ثالثة أسابيع إلى 
  :العنوان

Socialnämnden 

Box 199 

833 22 Strömsund  
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 :رقم هاتف خدمة الشؤون االجتماعية
 Strömsund/ سترومسوند

0670-163 20  

  12.00-8.00الجمعة  –االثنين 

 

 

  familjeomsorgen@stromsund.se: البريد االلكتروني

 قم بزيارة موقعنا على االنترنت

www.stromsund.se  

 ”Stöd, vård och omsorg”ثم أنقر على الوصلة 



 

 /سترومسوند بلدية
Strömsund kommun 

    Arabiska 

 

  

  

  

 

 /سترومسوند بلدية
Strömsund kommun  

  إدارة الشؤون االجتماعية والرعاية الطبية
  :العنوان البريدي

Box 199, 833 22 Strömsund 

 20 163-0670: رقم الهاتف

  http://www.stromsund.se : الموقع

  familjeomsorgen@stromsund.se: البريد االلكتروني


