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 عن دعم اإلعـالة -معلومات 
یحق ألي شخص غیر قادر على كسب العیش من خالل الدخل أو غیر ذلك الحصول على مساعدة مالیة. یتم تقدیم طلب دعم 

اإلعالة في البلدیة التي تقیم فیھا. دعم اإلعالة ھو مساعدة مالیة فردیة تمنح حسب تقییم مدى الحاجة. وتتبع لجنة الشؤون 
 في جمیع أنحاء المملكة. ویشیر المعیار الموحد إلى مبلغ المساعدة في الشھر. االجتماعیة المعیار الوطني الموحد الثابت

 
 وینقسم المعیار الموحد إلى التكالیف الشخصیة والتكالیف المنزلیة المشتركة على النحو التالي: 

 
 التكالیف الشخصیة:

 المبدأ األساسي ھو التمكین من اتباع نظام غذائي مفید ومتنوع. – الغذاء •
 تكالیف الحاجة الیومیة للمالبس واألحذیة. - س واألحذیةالمالب •
تكالیف األنشطة المعقولة مثل قراءة الكتب والصحف، واالستماع إلى الموسیقى، والقیام بنشاط  - اللعب والترفیھ  •

 ترفیھي، مثل الریاضة. 
 .كما یشمل ذلك أیًضا التأمین لألطفال والشباب  •
 السلع الیومیة مثل الصابون ومعجون األسنان وحالقة الشعر. –النظافة   •

 
 التكالیف المنزلیة المشتركة:

 مواد للعنایة بالمسكن ورعایة المسكن ورعایة المالبس. – المواد االستھالكیة •
اشتراك سنوي في صحیفة یومیة واشتراكات  -الصحیفة الیومیة والھاتف وترخیص التلفزیون، وما إلى ذلك  •

 ھاتفیة ورسوم اتصال ورخصة تلفزیون
 

 أمثلة على المصاریف التي یتم حسابھا كمبالغ إضافیة خارج المعیار الموحد:
العمل، الرسوم النقابیة أو رسوم العضویة في صندوق  اإلیجار، التأمین على المنازل، زیارات الطبیب، األدویة، رحالت

تأمین البطالة المعترف بھا، رسوم دور الرعایة النھاریة/ودور وقات الفراغ بعد المدرسة وخدمة الرعایة المنزلیة إذا لم یتم  
 معقولة لإلنترنت.قبول تخفیض الرسوم، والكھرباء المنزلیة، وتكالیف السكن المعقولة، والتأمین المنزلي والتكلفة ال

 التحقیـق
من أجل تبسیط إجراءات نظر الموضوع وصحة القرار، تحتاج إلى تقدیم طلب. یتم تقدیم طلب جدید لكل شھر. یجب أن 

تكون قادًرا على إثبات بیاناتك عن طریق إرفاق عدة تفاصیل، مثل بیان الدخل، عقد اإلیجار، اإلقرار الضریبي، الفواتیر، 
 إلخ.  AFب العمل خطة العمل من مكت

 
یجب أن تأخذ في االعتبار جمیع المدخوالت التي تتلقاھا األسرة أو التي تتوقع تلقیھا. یتم التعامل مع عالقة التعایش كالزواج 

 عند التحقیق في المساعدة المالیة. 
 

من ذلك تتلقى رفًضا. إذا قمت   أو بدال -إذا كان مستند الطلب غیر مكتمل، ال یمكن معالجة الحالة حتى یتم تلقي االستكماالت 
بتقدیم معلومات غیر صحیحة أو غیر كاملة، فقد یعني ذلك أنك ستتلقى قراًرا غیر صحیح. إذا تم منحك مساعدة على أساس  

غیر صحیح، یمكنك أن تكون مسؤوالً عن رد المبالغ وأن لجنة الرعایة االجتماعیة یمكن أن تقدم بالًغا إلى الشرطة عن  
 االحتیال. االشتباه في

 
قد تؤثر حیازتك لرأس مال مثل أموال البنوك والصنادیق والعقارات والسلع الرأسمالیة الباھظة الثمن على   – مالحظة!

 الحق في دعم اإلعالة. 
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 المسؤولیة

 مسؤولیتنا
جمیع الموظفین لدیھم واجب السریة ویتمتعون بالمھارات الالزمة للتعامل مع قضیتك بشكل صحیح. لدیك الحق في  

 الحصول على استقبال جید من الموظفین الذین تقابلھم.

 یمكنك أن تتوقع الحصول على:
 معلومات عن دعم اإلعـالة  -
 المساعدة في ملء طلبك -
 اعید المحجوزة مسبقًا، طوال فترة المعالجة إذا كنت في حاجة إلى ذلك المساعدة من قبل مترجم فوري في المو -
 الحصول على قرار خطي في غضون ثالثة أسابیع مع معلومات عن القرار   -
الحصول على معلومات عن كیفیة استئناف القرار إذا لم تكن راضیا وكذلك الحصول على المساعدة في عمل   -

 االستئناف

 مسؤولیتك
وى توقعاتكم، نحتاج إلى مساعدتكم. نحن بحاجة إلى طلب كامل منك من أجل التحقیق في قضیتك، وإال لكي نكون على مست

 فإننا سنطلب منك تقدیم االستكمال. كما نرید منك إخبارنا إذا تغیر وضعك المالي خالل فترة المعالجة.

 التعلیقات والشكاوى والثناء
مة لتساعدنا في تحسین عملنـا. لذلك، نود منك أن تخبرنا ما رأیك فیما نقوم التعلیقات والشكاوى والثناء تعطینا معلومات قی

 بھ والمقابلة التي نعطیھا.
 

 نفقات طب األسنان
 العنایة الضروري باألسنان.یمكن منح المساعدة لرعایة األسنان في حاالت رعایة األسنان الطارئة للحصول على  

 
أي العنایة باألسنان التي یجب إجراؤھا على الفور، دون أن یسبقھا تقدیر التكلفة. یتم یمكن إجراء الرعایة الطارئة لألسنان، 

قانون الخدمات  1بعد الفحص.  4منح دعم اإلعالة الحقـًـا إذا كان یحق لك الحصول على دعم اإلعالة بموجب الفصل 
 االجتماعیة.

 
تشیر إلى العنایة باألسنان وفقا لقواعد خاصة قد حصل علیھا طبیب األسنان الخاص بك. قبل ن الرعایة الضروري لألسنا

البدء في العالج، یجب علیك طلب تقدیر مكتوب بالتكلفة من طبیب األسنان. عندما یتلقى المسؤول تقدیر التكلفة، یتم اتخاذ 
 ل طبیب األسنان عن إمكانیة الدفع بالتقسیط والدفع المسبق.قرار ما إذا كان یمكن منحك مساعدة لتكالیف عالج األسنان. اسأ

 
وكقاعدة عامة، ال یُمنح دعم اإلعالة إال لعالج األسنان الضروري وفقاً للقواعد الخاصة. وال یمكن الخـروج عن ھذه القواعد  

بتوضیح ھذه األسباب في تقدیر إال إذا كانت ھناك أسباب استثنائیة. في ھذه الحالة، یجب أن یقوم طبیب األسنان الخاص بك 
 التكلفة، فضال عن عرض بدائل العالج.

 
إذا كنت غیر قادر على الذھاب إلى الموعد المحدد مع طبیب األسنان، یجب علیك القیام بإلغاء الزیارة في الوقت المناسب. 

 وال تقدم الخدمات االجتماعیة إعانة تخص تكلفة زیارة لم تقم بالذھاب إلیھا.
 

 ة، أي للفحص الجدید. إن كان علیك تغییر طبیب األسنان، ستكون مسؤوال شخصیًا عن دفع ثمن أول زیار
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