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 یجب علیك/علیكم تقدیم المستندات التالیة عند التقدم بطلب للحصول على دعم اإلعالة:
 

 الطلب المقدم في ھذا الشھر صالح للشھر التالي.
 ).2020في كانون األول/دیسمبر  2021(على سبیل: یتم تقدیم طلب دعم اإلعالة الخاص بشھر كانون الثاني/ینایر 

 
 ، من جمیع البنوك التي لدیك حسابات فیھا.كشف الحساب المصرفي •

 
التي لدیك حسابات فیھا.  جمیع البنوكحساباتك في  جمیعأشھر من  3، على مدار آخر كشف الحساب المصرفي •

 وینطبق ھذا أیضا على الحسابات المغلقة.
 

بجمیع المدخـوالت من على سبیل المثال كتفاصیل المرتبات، والمدفوعات من صندوق التأمینات العامة  تفاصیل •
 وصندوق البطالة عن الثالثة أشھر األخیرة.

 
 قائمة بھا عن األشھر الثالثة الماضیة. وینطبق ھذا أیضا على الحسابات المغلقة.  الصنادیق/األسھم: •

 
یجب إرفاق جمیع الصفحات. اتصل بمصلحة الضرائب السویدیة  ،ار الضریبياإلقرار الضریبي أو شھادة اإلقر •

 .567 567-0771للحصول على معلومات حول اإلقرار الضریبي 
 

الصادرة من مكتب العمل، ومن صندوق البطالة، ومن صندوق التأمین ضد البطالة، ومن المصلحة   القرارات •
 وجدت.  إن CSNالمركزیة لإلعانات الدراسیة "سي إس إن" 

 
 التخطیط الحالي إذا كنت باحثًا عن عمل. مكتب العمل، •

 
 وإشعار اإلیجار الكامل مع الفاتورة الكاملة.  عقد اإلیجار  •

 
 مع إشعار اإلیجار الكامل وإیصاالت السداد آلخر إیجارات مدفوعة.  العقد من الباطن أو عقد تسكین داخل سكنك •

 
عقود البیع، وبیانات القروض والفوائد واألقساط والرسوم  شقة التملیك ضمن اتحاد مالك أو المنزل الخاص: •

 الشھریة، على سبیل المثال، للجمعیة.
 

 ، إذا كنت في إجازة مرضیة.الشھادة الطبیة •
 

 ، إذا كنت تدرس أو تعمل.شھادات الدراسة والعمل •
 

 من مصلحة الھجرة السویدیة. بتصریح اإلقامةالقرار الخاص  •
 

التي ترید التقدم بطلب للحصول علیھا، مثل فاتورة الكھرباء، واإلیجار، والتأمین على  فاتورة/ وثائق عن النفقات •
 إرسال جمیع صفحات الفاتورة.  مالحظھ!المنازل، والنقابة، ورعایة األطفال، وما إلى ذلك.  

 
 یجب تقدیم تفاصیل الروشتة.   التكلفة الدوائیة،لى عند التقدم بطلب للحصول ع •
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