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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 •
 

بانک ھای کھ در آنھا حساب بانکی   ھمھحساب ھای تان در ھمھ ماۀ اخیر از  3برای  صورت حساب بانکی •
 دارید. این موضوع حتی برای حساب ھای مسدود شده بانکی نیز اعتبار دارد.  

 
 Försäkringskassaسھ ماۀ گذشتھ ھمھ عواید/درآمد ھا، مانند مشخصات معاش، پرداخت پول از  مشخصات  •

 “صندوق بیمۀ بیکاری”.  arbetslöshetskassa“صندوق بیمۀ ھمگانی” و 
 

 فھرست اینھا در سھ ماۀ گذشتھ.  حتی برای حساب ھای مسدود شده نیز اعتبار دارد.   اوراق بھادار/سھام: •
 

ھمھ صفحھ ھا باید ضمیمھ ساختھ شود.  برای معلومات در  اظھارنامۀ مالیاتی یا تصدیق اظھارنامۀ مالیاتی، •
 .0771ـ  567 567ه تیلفون ذیل با ادارۀ مالیات در تماس شوید: مورد اظھارنامۀ مالیاتی تان از طریق شمار

 
A-“بیمۀ بیکاری”،   Arbetslöshetskassa“ادارۀ کاریابی”،  Arbetsförmedlingen  تصمیم/ حکم •

kassa  صندوق بیمۀ بیکاری” و“CSN .ادارۀ مرکزی کمک مالی تحصیلی”، البتھ اگر موجود باشد“ 
 

 ی، در صورتی کھ جویای کار باشید.برنامۀ جار  ادارۀ کاریابی •
 

 سند کامل پرداخت کرایۀ منزل ھمراه با بل کامل.  قرارداد کرایۀ مسکن •
 

سند کامل پرداخت کرایھ ھمراه با تازه ترین رسید کرایۀ  قرارداد دست دوم یا قرارداد کرایھ گرفتن اتاق •
 پرداختھ شده.

 
سند خرید، اطالعات در مورد قرض، سود بانکی، پرداخت قسط و مصرف  خانھ سرقفلی  یا خانۀ شخصی: •

 ماھانھ، مثالَ پرداخت حق العضویت بھ انجمن. 
 

 اگر شما مریض ھستید. تصدیق داکتر، •
 

 اگر تحصیل یا کار میکنید. تصدیق در مورد تحصیل و کار، •
 

 از ادارۀ امور مھاجرت. اجازۀ اقامت حکم در مورد  •
 

کھ میخواھید برای آنھا پول تقاضا نمایید، مثالَ بل برق، کرایھ منزل، بیمۀ منزل،  بل/ سند برای مصارفی •
 یل نمایید.  ھمھ صفحھ ھای بل را تحو توجھ!اتحادیۀ صنفی، کودکستان وغیره. 

 
 باید توضیحات نسخۀ داکتر نیز تحویل داده شود.  مصارف ادویھ برای تقاضا نمودن پول برای  •


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

