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معلومات ـ در مورد کمک اقتصادی برای امرار 
 معیشت

شخص کھ نتواند از طریق درآمد و یا از کدام  طریق دیگر امرار معیشت خودش را نماید، مستحق دریافت کمک 
اقتصادی میگردد.  تقاضای برای دریافت کمک اقتصادی در ھمان کمون صورت میگیرد کھ شخص در آن اقامت دارد.   

نیاز فردی می باشد. اداره ھای (امور کمک اقتصادی برای امرار معیشت یک حمایت اقتصادی بررسی شدۀ مورد 
خدمات اجتماعی) از یک معیار سراسری کھ در سراسر کشور یکسان می باشد، پیروی میکنند. این معیار مقدار پول 

 کمک اقتصادی را برای ھر ماه، ارائھ می نماید. 
 

 گردد:این معیار بھ بخش ھای مصارف شخصی و مصارف مشترک خانوادگی بھ شکل ذیل، تقسیم می
 

 مصارف شخصی:
 نکتۀ اصلی مھیا ساختن غذای مغذی و متنوع است.مواد خورکی ـ  •
 مصرف برای نیاز روزمره بھ لباس و بوت (کفش)لباس و بوت(کفش) ـ  •
مصارف برای فعالیت ھای معقول مانند مطالعۀ کتاب ھا و روزنامھ ھا، گوش دادن  سرگرمی و اوقات فراغت ـ  •

 در اوقات فراغت مانند ورزش.   بھ موسیقی، اجرا یک سرگرمی
 نیز شامل این بخش میگردد. بیمۀ کودکان و جوانان  •
 اشیای روزمره مانند صابون، کریم دندان و ھمچنان اصالح نمودن مو.حفظ الصحھ ـ   •

 
 مصارف مشترک خانوادگی:

 مواد برای مواظبت و مراقبت از منزل و ھمچنان مراقبت از لباس ھا. اشیای مصرفی ـ  •
یک وجھ اشتراک ساالنۀ یک روزنامھ، وجھ اشتراک تیلفون و روزنامھ، تیلفون، مجوز تلویزیزون و غیره ـ   •

 مصرف مخابره ھای تیلفونی و ھمچنان مجوز تلویزیون.
 

 ج از معیار، شناختھ میشود:نمونھ ھای از پول ھای کھ بھ عنوان پول اضافی در خار
کرایھ، بیمھ خانھ، فیس داکتر/ مصرف مراجعھ نزد داکتر، ادویھ، سفر ھای کاری، مصارف اتحادیھ ھای صنفی یا 

مصارف برای حق العضویت  در یک “صندوق بیمۀ بیکاری” معتبر، پول برای کودکستان و “خانھ فعالیت ھای بعد از 
افراد مسن” البتھ در صورتی کھ با کاھش مصرف موافقت صورت نگیرد، مکتب” ھمچنان “خدمات خانگی برای 

 مصرف برق منزل، مصارف معقول منزل، بیمۀ منزل و ھمچنان ھزینۀ معقول برای انترنیت . 

 بررسی
برای سھل ساختن بررسی و ھمچنن برای این کھ یک تصمیم درست بتواند اخذ شود، نیاز بھ تحویل دادن یک تقاضانامھ 

برای ھر ماه یک تقاضا جدید صورت میگیرد.  شما باید بتوانید اطالعات خود را با معلومات مشخص تایید نمایید   دارید.
 مثالَ توسط معلومات در مورد عاید/درآمد، اظھارنامھ مالیاتی، بل ھا، برنامۀ عمل از “ادارۀ کاریابی” وغیره. 

 
رده است یا توقع میرود بدست بیآورد، گزارش بدھید.  در بررسی شما باید از ھمھ عواید/درآمد ھای کھ خانوده بدست آو

 تقاضا برای حمایت اقتصادی، زندگی مشترک معادل متاھل بودن میباشد.
 

اگر اسناد تقاضا نامھ تکمیل نباشد، تقاضانامھ تا زمانی کھ  اسناد تکمیل نگردد مورد بررسی قرار نمی گیرد و یا این کھ 
ریافت می نمایید.  ارئھ اطالعات نادرست یا ناقص میتواند باعث شود شما یک تصمیم اشتباه را احتماالَ شما جواب رد د

بدست بیآورید.  اگر برای شما بر مبنای اطالعات نادرست کمک اقتصادی داده شود، ممکن است بھ بازپرداخت پول 
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شکوک برای کمک ھای اقتصادی بھ  مکلف گردید. ھمچنان ادارۀ امور خدمات اجتماعی میتواند بھ دلیل فریبکاری م
 پولیس گزارش بدھد. 

 
ـ داشتن سرمایھ مثالَ پول در حساب بانکی، اوراق بھا دار، اموال غیرمنقول و اجنساس گرانبھا میتواند روی حق  توجھ!

 دریافت کمک ھای اقتصادی تاثیر بگذارد. 

 مسئولیت

 مسئولیت ما
ھمھ کارمندان دارای رازداری وظیفوی و شایستگی الزم  برای بررسی درست تقاضا نامۀ شما میباشند.  شما حق دارید 

 تا از جانب کارمندانی کھ با شما مالقات می نمایند، برخورد خوب با شما صورت بگیرد. 

 شما میتوانید انتظار دریافت این ھا را داشتھ باشید:
 تصادی برای امرار معیشتمعلومات در مورد کمک اق -
 کمک برای تکمیل نمودن تقاضانامۀ تان  -
 در صورت ضرورت میتوانید در تمام مدت بررسی تقاضا نامھ، کمک ترجمان را بدست بیآورید -
 میتوانید در جریان سھ ھفتھ یک تصمیم تحریری را ھمراه با معلومات در مورد آن  بدست بیآورید -
رضایت نداشتھ باشید میتوانید در مورد نحوۀ شکایت نمودن/ تقاضا برای  در صورتی کھ از تصمیم گرفتھ شده -

 تجدید نظر، معلومات و کمک بدست بیآورید

 مسئولیت شما
برای این کھ بتوانیم مطابق انتظارات شما عمل نماییم بھ کمک شما نیاز داریم.  برای این کھ بتوانیم قضیۀ شما را بررسی 

تان ضرروت داریم، در غیر آن تقاضا می نماییم تا آن را تکمیل نمایید.  اگر وضعیت نماییم بھ یک تقاضانامھ کامل 
 اقتصادی شما در جریان زمان بررسی تقاضا نامۀ تان تغییر میکند، ما میخواھیم تا در این مورد بھ ما اطالع بدھید. 

 نظرات، شکایات و ستایش
ما قرار میدھد تا ما بتوانیم بھتر شویم. بھ ھمین دلیل با کمال  نظرات، شکایات و ستایش معلومات با ارزش را در اختیار

 میل میخواھیم  تا شما نظرات تان را در مورد آنچھ ما انجام میدھیم و طرز برخورد ما، بیان نمایید. 
 

 مصارف مراقبت ھای صحی دندان
با پرداخت کمک مراقبت ھای الزمی صحی دندان و مراقبت ھای عاجل صحی دندان این امکان وجود دارد کھ برای  

 ھای اقتصادی موافقت صورت بگیرد.
 

یعنی مراقبت ھای کھ باید بھ شکل عاجل صورت بگیرد، میتواند بدون پیشنھاد برای مراقبت ھای عاجل صحی دندان 
اعی مستحق شناختھ قانون خدمات اجتم 1، مادۀ 4قیمت، اجرا گردد.  اگر شما  بعد از بررسی در مطابقت بھ فصل 

 شوید،  با پرداخت کمک اقتصادی برای شما موافقت صورت میگیرد. 
 

مقررات خاصی کھ داکتر دندان شما در مورد آن اطالع حاصل نموده  است،  مراقبت ھای الزمی صحی دندان طبق
از داکتر دندان خود،  صورت میگیرد. قبل از این کھ تداوی آغاز گردد باید شما یک پیشنھاد تحریری برای مصرف را 

تقاضا نمایید.  زمانی کھ مامور رسیدگی، پیشنھاد برای مصرف را بدست آورد در مورد امکان دریافت کمک اقتصادی 
برای مراقبت ھای صحی دندان تصمیم گرفتھ میشود. از داکتر دندان تان در مورد امکان پرداخت پول بھ شکل قسط و 

 پیش پرداخت بپرسید.
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در مطابقت با مقررات خاص صرفاَ برای مراقبت ھای الزمی صحی دندان پرداختھ میشود.  انحراف از کمک اقتصادی 
این قوانین صرفاَ در صورت موجودیت دالیل خاص صورت میگیرد.  در این حالت باید داکتر دندان شما این دالیل را  

 ز بیان نماید. در پیشنھاد برای مصرف بیان نموده ھمچنان گزینھ ھای دیگر تداوی را نی
 

اگر شما نتوانید در وقت تعین شده نزد داکتر دندان حاضرشوید، باید در زمان مناسب اعالم انصراف نمایید. اداره امور 
 خدمات اجتماعی برای مصارف مالقات ھای انجام نشده پول نمی پردازد.  

 
 ن پول بپردازید.  اگر داکتر دندان را تبدیل نماید باید برای مالقات بار نخست، یعنی معاینۀ جدید، خود تا
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