
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  مورد اطالعات در

 حمایت اقتصادی



 چیستحمایت اقتصادی 

ط ییک از  . شما امرار معاش نمایید تا زمانی که  کمک مایل استحمایت اقتصادی یک   کمک این  دریافت  جهت ها  پیش شر

 نمایید  که شما درخواست حمایت اقتصادی یمیهنگام بربیایید. مایل تان مشکالت توانید از عهده نست که شما  ن اای مایل

شما واجد  ا یآ کهشود   تا اطمینان حاصل درآمد و دارانی تمام خانور : مثالعنوان بنماییم. یمیس ر بر را  ما وضیعت مایل شما 

ا ی  . د یکمک اقتصادی هست  طیشر  شما وضیعت ما همچنی 
ی

 برای را  ای تا برنامه نماییم یس یم ر بر  را  زندگ
ی

ر مرااچگونیک

 . طرح ریزی کنیم شما معاش 

 

ی  ی  اقتصادی بدست آورده یم توانید مساعدتبرای چه چی 

 به  مساعدت مقدار 
ی

این مقدار بر پایه قاعده میل که توسط دولت  . خانور یم شود  کلو دارانی   درآمد اقتصادی بستیک

ک برای تمام کمون ها اتخاذ شده تصمیم گرفته یم شود.   مشیر

 : های ذیل را یم پوشاند حمایت اقتصادی هزینه 

 مواد خورایک 

 لباس و کفش 

 بهداشت/  سالمتر

  اغت/بازیفر اوقات 

 فاکتورها 

 

 اقتصادی دریافت یم کنید مساعدتشما که خواستها از 

ی امرا ایط برای دریافت حمایت اقتصادی شوید شما باید تا حد ممکن در تامی  وشا کمعاش خود   ر برای اینکه واجد شر

شما باید در  . د یطور منظم همراه با مامور برنامه تان تماس داشته و برنامه تان را تعقیب نمای شما بایستر به. باشید 

تاثی  گذار است اطالعات صحیح و کامل  مساعدت اقتصادیمواردی که روی صالحیت شما و خانواده تان برای دریافت 

  که مبالغی را که بدون صالحیت دریافت  هد شد خواارائه دهید. اگر اطالعات غلط یا ناکامل ارائه دهید از شما خواسته 

ید.  کرده اید بازپرداخت کنید   و یا تحت پیگرد قانونی قرار یم گی 

 

 کارجو هستید  اگر 

  باشید فعاالنه در جستجوی کار و  بودهثبت نام  یان  شما باید نزد اداره کار 

  برنامه تان تماس داشته باشیدمسئول شما باید به طور منظم همراه با 

  کار جستجو یم کنیدبطور فعال  شما باید گزارش دهید که شما 

  ایط آن هست موقعیتشما بایستر تمام شغل های که در فاصله رفت و آمد  نماییدو جستج را  ید دارد و واجد شر

رخواست دته شده را رد کنید مکمن فاگر شما یک کار و یا یک اقدام کاری که برای افزایش توانانی کاری تان در نظر گر 
 مساعدت اقتصادی تان رد و یا زیر سوال رود. 

کنید باید گوایه   جستجو  اگر توانانی کاری تان به دلیل بیماری کاهش یافته )مکمل و یا تا حدی( و نیم توانید کار ویا کار 
 پزشیک متعی  داشته باشید. 



 در رخصتی والدین هستید شما که

 هفت  بیمه همگانی در رخصممممتر والدین هسممممتید باید کمک مایل هنگام رخصممممتر والدین را از اداره صممممند   شممممما که
 د. یروز در هفته با حقو  مکمل درخواست نمای

 بعد از رخصمممممممممتر والدین بیکار هسمممممممممتید باید به موقا برای محل مراقبت از کودک در خواسمممممممممت دهید تا  شمممممممممما که
 کارجستجو کنید.   فعاالنه بطوربعد از ختم رخصتر والدین باشید و ام ثبت ن یان  شما بتوانید در اداره کار 

 شما که دانشجو هستید

از مخارج تان دیگری حمایت تحصییل با ویا   (studiemedel) ی تحصییلهزینه اگر شما دانشجو هستید باید با کمک
 معموال برای دانش آموزان پرداخت نیم شود.  حمایت اقتصادی ید. یبیا بر 

  نمایید استفاده  تان دیگر  دارایی  ویا کمک هزینه هایسایر از 

نرا برای امرا ر معاش تان قبل از درخواست حمایت اقتصادی آاگر پول در بانک یا سایر دارانی های مایل دارید بایستر 
د را در خواست کرده باشید بطور  استفاده کنید.  ثال کمک هزینه م شما هچنان باید تمام غرامت ها که به شما تعلق میگی 

  مسکن، حمایت مایل نفقه یا غرامت از صندو  بیکاری. 

 اقتصادی حمایتنحوه درخواست 

ونییک نتر یا تیساشما یم توانید از طریق  (e-tjänsteverktyget)  با کمک ابزار خدمات الکیر زیر در خواست حمایت  نیر
  د. یاقتصادی نمای

https://m01-mg-local.login.ronneby.se/samlv2/idp/sign_in/20 

 

ن انجام دهید:   چنی 

ونییک  . 1 و یا کدام وسیله ی  (mobilt bank-id)   نک ایدیابه وسیله ی موبایل ب (e-tjänsten)به خدمانر الکیر
ونییکدیگر   وارد شوید  (e-legitimation) شناسه الکیر

 نماییدکلیک    (Ny ansökan)روی درخواست جدید . 2
 را فشار بدهید (Gå vidare)دگمه ادامه وارد نموده اطالعات خود را  . 3
  . آوری درخواست را بخوانید جما  . 4
ی بار درخواست یم دهید باید مدارک ذیل را ضمیمه  . 5  : نمایید اگر برای اولی 

  قبل هسه ما برای تمایم حساب های بانیک تان از صورت حساب بانیک 

 نمای کیل حساب 

 برگه قرارداد خانه 

 قبض کرایه خانه 

 مدارک اجازه اقامت در صورت نیاز 

  اقتصادی عینک و یا خدمات دندان پزشیک بایستر فهرست قیمت ها و یا  ساعدتمبرای درخواست
 ضمیمه شود.  آن فاکتور 

ت که مهم اساین  دارید. گردیده درخواست تان از زمانی که درخواست ارسال   نمودن کاری برای تکمیل  شما تا پنج روز  
ول بتوانید اطالعات را که  با خود نگهدارید را  مدارک  .کنید  ثابت را  درخواست خود ارسال کرده اید  با تا هنگام کنیر

https://m01-mg-local.login.ronneby.se/samlv2/idp/sign_in/20


ماه  25 اطراف در پول شما  د اقتصادی اعطا ش مساعدتاگر به شما  .کلیک کنیدرا    (Skicka in)ارسال دگمه  . 6
 به شما پرداخت یم شود. 

ونییک  (mina sidor)شماره تلفن و ایمیل خود را در صفحات من  ثبت کنید تا از طرف  (e-tjänsten)در شویس الکیر
ی و  اطالعتان مسئول   توانید. ب حاصل کرده تان برنامه ریزی شده مالقات هایدرباره وضعیت پرونده، تصمیم گی 

و  هبا شناس  یک وارد شویدنیالکتی

ونییک ) ونییک )بطور مثال  ه( شما نیاز به یک شناسe-tjänstenبرای ورود به شویس الکیر در ضمن  .دارید (BankIDالکیر
ونییک ثبت احوال نفوس در کمون رونت  باشید.  باید نت است.  یک شناسه الکیر ی ین ا روش امن شناسانی  شما در اینیر نی 
ونییک شناسه اگر شما  .روش امن برای ما به عنوان یک اداره برای محافظت از اطالعات شخیص شما استیک  الکیر

 ندارید به بانک خود مراجعه کنید. 

ونییک  دارایباید هر دو  هستدو نفر در خانور متقاضی اگر   باشند. شناسه الکیر

ن بار درخواست حمایت اقتصادی یم   نماییداگر برای اولی 

ی چن ”تحت عنوان  1-6نقاط باال   . را دنبال کنید  ”دیانجام ده ی 

 برنامه ریزی خود دریافت خواهید کرد. مسئول ساعت یک وقت مالقات با  48پس از ارسال درخواست شما در عرض 
ونییک  (mina sidor)ما از طریق صفحات من  یم.  (e-tjänsten)در شویس الکیر  به شما تماس یم گی 

 

ن   مالقات شما با ما اولی 

کت   .در قرار مالقات برایتان پیش بیاید بایستر به ما در اشع وقت اطالع دهید اگر مانغ برای حضور  اگر در مالقات شر
 ن منجر به رد درخواست حمایت اقتصادی شما یم شود. آکرده نیم توانید باید آنرا لغو کنید در غی  

 : بیآورید مدارگ مهم ذیل را در مالقات با خود 

   پزشیکگوایه اگر شما بیمار هستید  
  کاریان  از اداره  تان گزارش فعالیت بیکار هستید  شما اگر 
 کودک اگر در رخصتر والدین هستید  ی مهد درخواست برا 
 تلفن شما با شناسه بانیک 

جم نیاز دارید اگر  جم برای شما رزرو کنیم میر  .قبل از وعده مالقات به ما اطالع دهید تا ما یک میر

 مالقات در یط

 .دقیقه طول یم کشد 45تا  60 جلسه اول حدود 

 حمایت امرار معاش برنامه با هم شما یک  .مالقات خواهید کردبرنامه ریزی خود مسئول ا در جلسه شما ب
ی

برای چگونیک
ایط شما تشکیل یم شود، بنابراین  برنامه شما بر اساس نیازها  تان را ایجاد یم کنید.  برای هر فرد  یم تواند برنامه و شر

 .متفاوت باشد
 

 



 پس از مالقات

ی شود. پس از مالقات  تان برنامه ریزیمسئول شما و  ک با هم توافق یم کنید که چگونه برنامه شما پیگی  به طور مشیر
 یم شود. 

ی
 به درخواست شما رسیدگ

د.  اقتصادی مساعدتپرداخت  اگر . دارد  بانک همکاریسوئد کمون رونت  با   از طریق شماره شناسانی شما صورت یم گی 
ی بانک دیگر   ثبت کنید. بانک سوئد هستید بایستر حساب بانیک تان را نزد ی شما مشیر

 

ید  اگر سوایل دارید لطفا با ما تماس بگت 

ی نیستید که چگونه برای  درصورتیکه  نیتاقتصادی از طریق  حمایتشما مطمی  با ما تماس . ید درخواست ده صفحه انیر
ید ما به سواالت شما پاسخ خواهیم داد.  شما یم توانید کامپیوترها را برای ورود به شویس  کمون رونت   در ساختمان  بگی 

ونییک ید  (e-tjänsten)الکیر دارید در اینجا کارمندان  به کمک نیاز ت اقتصادی یحمااست درخو برای اگر شما  .قرض بگی 
 ما یم تواند شما را کمک کند. 

 پرونده ندارید مسئولشما که 

ورت به یا و نیاز به مشاوره  ،کدام سوالآیا در مورد در خواست حمایت اقتصادی    اطالعات دارید؟ ضی
: روز های کاری از ساع   10:00 تا  11:45ت وقت تماس تلفتی

 70 89 61-0457شماره ی تلفن: 

 
 برنامه ریزی دارید مسئولشما که 

: دوشنبه ایل پنج شنبه   10:00 تا  11:45ت از ساعوقت تماس تلفتی
 30 89 61-0457شماره ی تلفن: 

 

 برای امور مایل  مسئولشما که 
ی

 داریدرسیدگ

 برای امور مایل تان را یم توانید در صفحات  مسئولجزئیات تماس 
ی

ونییک  (mina sidor)منرسیدگ   در شویس الکیر
(e-tjänsten ) پیدا کنید. 

 پذیرش

 16:00-08:00، جمعه 17:00-08:00ساعات کاری: دوشنبه ایل پنج شنبه از ساعت 

 58 82 61-0457شماره ی تلفن: 

 Karlshamnsvägen 4, Ronnebyآدرس بازدید: 

 social@ronneby.seآدرس پست الکترونیکی: 

 

mailto:socialnamnden@ronneby.se

