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 شمارۀ شناسایی اداره  بانک جیرو   شمارۀ تیلفون/فکس  آدرس برای مراجعه  آدرس ُپستی 
Norsjö Kommun Storgatan 67   2858  –  00  20 21 0151-5741 .  0918ـ  140  00شمارۀ تیلفون سوچبورد 

81 935 NORSJÖ   0918ـ  141  00شمارۀ فکس 
  fornamn.efternamn@norsjo.seآدرس ایمیل (پُست الکترونیک): 

تو/شما ضرروت دارید در ھنگام تقاضا برای حمایت اقتصادی برای امرار معیشت، اسناد 
 ذیل را تحویل بدھید:

 
 تقاضانامۀ تحویل داده شده در این ماه برای ماۀ آینده اعتبار دارد.

 تحویل داده میشود.) 2020در دسمبر  2021(مثال:تقاضانامۀ حمایت اقتصادی برای امرار معیشت برای ماۀ جنوری 
 

 از ھمھ بانک ھای کھ در آنھا حساب بانکی دارید. گزارش مختصر حسابی بانکی •
 

ی ماۀ گذشتھ و یک صورتحساب برای ھر حساب بانکی.  این موضوع حتی برا 3برای  صورتحساب بانکی، •
 حساب ھای مسدود شده بانکی نیز اعتبار دارد.  

 
 بھ طور مثال نزد ادارۀ کاریابی. برنامھ ھای جاری  •

 
 با بل کامل برای ماۀ مورد نظر.سند کامل پردخاپرداخت کرایھ  •

 
A-و سند مشخصات دیگر موارد گذاشتن پول بھ حساب بانکی تان، بھ طور مثال از   سند مشخصات معاش، •

kassa  ،”صندوق بیمۀ بیکاری“Försäkringskassa.صندوق بیمۀ ھمگانی” و غیره“ 
 

 (سویدنی برای مھاجران)، کارآموزی (پراکتیک) و غیره.  SFIدر ھنگام آموزش در  تصدیق حاضری، •
 

 از داکتر، البتھ در صورتی کھ بھ دلیل مریضی نمی توانید کار جستجو کنید. تصدیق معتبر مریضی •
 

کھ برای آنھا پول تقاضا می کنید و آنھا بھ شکل ماھانھ تغییر می کنند (مانند برق و  مستندات برای بل ھای •
بھ خاطر داشتھ  ورت تغییر سایر مصارف باید مستندات جدید آنھا نیز تحویل داده شود.  آب). ھمچنان در ص

 تا بل ھا را بھ طور کامل تحویل بدھید.  باشید 
 

باید ھمیشھ پیشنھاد مصرف تحویل داده  عینک یا مراقبت ھای صحی دندانبرای تقاضا بھ طور مثال  برای  •
 شود.  

 
مراجعھ نزد بخش مراقبت ھای ھمچنان   (رسید و تفصیل نسخھ)اسناد احتمالی برای مصرف خرید دوا  •

 (بل یا رسید) درمانی
 

 کھ اضافھ شده است.  ھمھ اطالعات جدید  •
 
 

 
  ام تحویل داده میشود.  25ام ـ  20تقاضانامھ ھا ھر ماه بین تاریخ ھای 


	تو/شما ضرروت دارید در هنگام تقاضا برای حمایت اقتصادی برای امرار معیشت، اسناد ذیل را تحویل بدهید:

