
 

 
 
 در خواست می کنید علومات برای شما کھ کمک اقتصادیم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 قتصادی ذیرش برای مساعدت اپ خش ب

درخواست کمک  کھ است  انیکھ برای کسقتصادی پذیرش کمک ادی دارد، بخش تصاقمک ا کذیرش پ کمون تیرپ یک بخش 
 . حاضر نزد ما ثبت نمی باشندصادی می کنند و در حال ت اق

می توانید بھ ما زنگ بزنید تا شما تصادی قھنگامی درخواست کمک ا اجتماعی کار می کند. ر اموسکرتر یک این بخش  در
 ھید. درخواست انجام بددر زمان چی کاری ومات بدست بیاورید کھ  معل

   باشد.  چھار شنبھ باز می جز از روز  ب  کاری  ھایھمھ روز تلفون از طریق  ش ربخش پذی 
 .0293-21 82 01 :تلفون. شماره 10:00-09:00: ساعت

 کمک اقتصادی
کمک اجتماعی  قبال  ( قتصادی نمایید می توانید کمک ا گی تان را تامین زنده  خارج نمی توانید م شما و یا خانواده شما کھ 

خارج زنده گی  ، والدین تان مسوول تامین میدمکتب لیسھ می رو جمناسیت/ ) درخواست کنید. اگر تا اکنون بھ شدگفتھ می 
 تان می باشد. 

 ند. ی شوقتصادی نمکمک اق حرا دارد، مست  است کھ دانش آموزان و کسانیکھ شرکت شخصی خود ینسی اا سقاعده ا

 رسی می شود. اس نورم ملی در سویدن ب کمک فردی بوده و نیاز شما بر اس 

شما  ی قت و نجام می شود. ادمات اجتماعی ز فرد و تماس فرد با مامور اداره خنیااس قتصادی بر اسھر تصمیم در مورد کمک ا 
 دھد. قیق انجام می حت  یک مات اجتماعی درخواست کمک می کنید اداره خد 

زمان  برای   قتصادی  می شود. کمک ااید برسی تماعی می اجواست شما بھ اداره خدمات روز کھ درخھمان کمک از ق ح
 نمی شود.  ارایھ   گذشتھ

  

 برسى

 خواست در تصمیم



 

 نمی باشد. پول گرفتن  معنی داشتن حق برای  گونھ مستقیم بھ  قتصادی بھ ن برای کمک ارخواست دادد
 قتصادی دریافت کند یا خیر. کمک ا می تواند آیا فرد  دیده شود  آغاز می شود کھقیق حناست کھ فقط یک ت این بھ این مع

 .صادی می کیندکمک اقت ر درخواست برای اولین بامعلومات برای شماھاییکھ 
 

 بیکار می باشید شما ر اگ
کمک  درخواست  بار ھنگام ھر  ل در جستجوی کار باشید.عا بگونھ ف وده وثبت ب ر اکاداره ید باید در شما کھ بیکار می باش

یا لست  زارش فعالیت مھ کردن گضمی ال از طریق  ث نشان دھید، بطور م  ه ایدھای را کھ جستجو کرد قتصادی باید شما کارا
 جستجو شده. کارھای 

 
 ریض می باشید ماگر شما 

 داشتھ باشید.ر از داکتر عتبابا اصدیق ت نمی باشید باید شما  رکا زار با فتن بھآماده رریض استید و اگر شما م
 

 صتی والدین دارد اگر رخ 
اس ھفت  خود را بر اسوالدین  باید معاش  قتصادی می کنید،، در جریان کھ درخواست کمک ا یددار خصتی والدینراگر شما  
درخواست  ا جبرای کودک تان  کودک ر مراقتب دپیش از اینکھ کودک شما یک سالھ شود باید  .ت کنیدتھ دریاففھروز در 

 تجوی کار اقدام نمایید.سکرده باشید و بھ ج
 

 اگر درس می خوانید 
  بھ صورت کلی امرار معاش کنید. ) حصیلیزی کمک ھای ت ک مراداره ( CSN ق سی اس اناگر درس می خوانید باید از طری 

ندارید. بھ صورت   دی راقتصادریافت کمک ا ق ح نیدمکتب عالی یا دانشگاه درس می خوا،  سھمکتب لی /کھ در جمناسیت  شما
 رایھ شود، بھ این معنا کھ چند ماه قبل از پایان ترم. ب ا صتی درسی در زمان مناس عموم باید درخواست کار قبل از رخ

 
 شما بازنشستھ اید اگر 

اداره  د شما بھ ای ب  نیستبرای امرار معاش تان کافی رید و حق بازنشستگی تان یا بیشتر عمر دا  سال 65اگر شما 
 ید.نمای دان دت امرار معاش برای سالمن مساعخواست می توانید در شما تقاعد/بازنشستگی مراجعھ نمایید. نزد آنھا 

 
 ید ه گی می کنمتاھل یا افراد کھ باھم زند 

بھ   صادی راقت کمک اد باید درخواست کنن ه گی می ج کھ جدا از ھم زندزو یا  نده گی می کن کھ باھم زندی  د زن و مرمتاھل یا 
 ھند. شترک انجام دطور م

 
 گر در قدم نخست ت و کمک ھزینھ از منابع دی درخواست مساعد

 ید. سی نموده باشآمد از منابع دیگر را بردی نمایید باید امکانات برای درقتصاقبل از اینکھ شما درخواست کمک ا
 باشد.  یا صندوق بیمھ ق بیکاریاز صندو  ی تواندھا م کمک ھزینھاین ثال بطور م

 
 صی آمدھا و داشتھ ھای شخدر
 بھ طور مثال:  رش داده  شود. زا گھا تمام داشتھ ھا و درآمد  از اقتصادی بایدخواست کمک گام درھن 
 
 معاش •
 دستمزد •
 بر فعالیت در برانقدی ساعدت م •
 ھزینھ فرزند کمک  •
 کمک ھزینھ تحصیل  •



 

 مساعدت نگھداری  •
 خرجی کمک  •
 کمک ھزینھ مسکن  •
 ضافی مسکنکمک ھزینھ ا  •
 ضی خاطر مری فت غرامت ب ای در •
 کمک ھزینھ مالی برای انجام فعالیت دریافت  •
 پول بیماری  •
 نگھداری فرزند نگام معاش ھ •
 بت قر مراخاطکمک ھزینھ ب  •
 حصیلیکمک مالی ت  •
 معاش بازنشستگی  •
 سود  •
 حفھ ھا ت  •
 بیمھ  غرامت از شرکت •
 کیحساب بان ختھ شده در ری پول ھای  •
 

 سکن م  مچو موتر وداشتھ ھای ھ
گونھ  وتر نیز داشتھ باشد. این گونھ موارد بھ م یردگ قتصادی می رد می تواند ھمزمان کھ کمک ا یک فدر بعضی شرایط 

.  فروش برساندب را  خود   ر وسیلھ نقلیھیا سای  قات از فرد خواستھ می شود تا موترو بعضی او بی می شود رزیااادی فران 
بھ   وسیلھ دارای یک برساند. اگر شما وش ود تا آنرا بفرش استھ می خووی  از  موارد دارد در برخی  جایداداگر کسی  

مسکن می  اگر شما دارای د. ب می روحسارآمد ب وان دسد، این بعن فروش می رطور مثال یک موتر استید کھ بھ آسانی ب 
 نید. شود تا آنرا بفروش برساتوصیھ می   باشید بھ شما 

 
 تبدیل کردن مسکن 

ظر  دن بلی کھ پایین تر است مق، طبق قانون باید ھمان قیمت مسکن  تر استکن کھ کرایھ آن بیشھید بھ یک مساگر بخوا
 گرفتھ شود. 

 
 و شرکت  ھمس ، سرمایھپس انداز،    

تان  تامین امرار معاش خست باید آنھا برای ، در قدم ن مایھ داریددسترسی بھ سرانداز دارید یا بھ گونھ ی پس  اگر شما
 شود.  استفاده

 
 مازاد 

. این بھ این معنی است کھ  دداری  تصادیدر ھنگام درخواست کمک اق قتصاد خود تان را ا زی ری شما مسوولیت برنامھ 
 آینده پس انداز شود.  نیاز ھا باید برایتر از نورم ملی، این پول آمد بیشداشتن در – ورم داریداز ن  رت اگر شما درآمد بیش

 
 االی تصمیم شکایت ب 
 ید. حق شکایت را دار  ، شماضی استیدفتھ شده ناراگر مات اجتماعیخدکھ توسط اداره   میمتص ازاگر شما 

 شوید. سوول موظف تان بھ تماس ضرورت دارید، با مبرای شکایت کردن بھ کمک  اگر 
   

  



 

 ت غلط معلوما
زارش  گس برداری بھ پولی  کالهظن ء سودر صورت ده شود. زارش داقتصادی باید گعیت اضی و غیر در مچنان ت ھ آمدھاھمھ در

 ید. تن می شوپرداخکلف بھ دوباره ی شود و شما مجرم کمک ھزینھ انجام م
 
 موقع درخواست دوباره   

، اسناد زیر را  ه تحویل دھیدماه برای ماه آیند 20-15و بین وده من جدول درخواست را بھ گونھ کامل خانھ پوری شما باید 
 مھ نمایید:ضمی 

ید یا  جستجو نموده اذشتھ، لست کارھای کھ  ق در ماه گقبض کرایھ خانھ و بردر باره درآمده ھا و مصارف، بل/ علوماتم
 ولیت تان. غشحاضری مش زارن گچنی اعتبار داکتر، ھم باق صدی ت 
 
 : ثالم
خواست  را خانھ پوری نموده و در جدول  نمایید.جون است و شما می خواھید برای ماه جوالی کمک درخواست  15مروز ا

 یسید. جوالی بنو
 .زارش دھیدگھای ماه جون را  ھمچنین مصارف و درآمده اید جستجو کرد  جون در ماه  مھ کارھای را کھھ
 

 شما کھ یک مسوول رسیده گی دارید برای 
 اوقات تلفون 

  وقتقتصادی کمک اشما برای یده گی مسوول رس 10:00تا ساعت  09:00، ساعت چھار شنبھجز از روز  ب  کاری  ھایروز
 ،لفون داردت 

 د زنگ بزنید.ید می توانی ضیھ در حال جریان دارکھ یک قشما 
 

 قتصادی اک کم بخش 
  Torggatan 4, Tierp:آدرس مراجعھ

  00 80 21-0293تلیفون عمومی: 
 ). ذیرش(پ  16:00 – 07:30: روز ھای کاری ھفتھ عھ مراجاوقات 

 وجود دارد. چاپ کردن اسناد و و  کان کاپی کردنپذیرش امدر 
  



 

 کترونیکیقتصادی بھ صورت الخدمات درخواست کمک ا
 

 یکی درخواست کنید لکترونز طریق خدمات ارا ا کمک اقتصادی
قتصادی  کمک ا ریان است و یا دوباره درخواستن در جدی تاقتصاھای است کھ درخواست کمک ا شمات برای  کانااماین 

 می کنید.

 ضرورت دارید: ما ش

 شروع کرده کترونیکی را دی و مسوول شما خدمات الدرخواست در حال جریان برای کمک اقتصا •
 bank-idنک آی دی یا با e-legitimation /نیکیلکتروااعتبار  •
 مون تیرپ  کحوال اداره ا  درثبت  •
 پد یا تلفون پوتر، ای کم •

 
ت و  ف یل عکس گربا کمره موباسناد ھا ضمیمھ کنید. می شود از ا ایید می کند ھای کھ معلومات شما را ت شما اسناد 

 ھ نمود. یممضپی دی اف را انتخاب کرد و گزینھ 
 

 وید داخل ش  e-legitimationبا 

دارید بخاطریکھ شما   e-legitimationت بھ رور ضکجا اند)  فرد کھ باھم ی دو (ھمزی  پارتنر، نم، یا شوھر، خا شما  دو ھر
 ء نمایید. ضاقتی مکمل شد ام ودرخواست کنید و درخواست را  باھم یکجا را قتصادی باید کمک ا

 
-eشتر در باره ی ب ست کنید. نک تان در باآنرا از طریق توانید  شما می ندارید  e-legitimationاگر شما تا ھنوز 
legitimation  خوانید. مالیات ب وبسایت اداره  در 

 
مک تلقی شود و بھ  جرم ک  لط می تواندغتان درست باشد. ارایھ معلومات ومات ھمھ معلشما خود تان مسوولیت دارید کھ 

   د.وزارش شپولیس گ
 

 کترونیکی خواست الدر
ھ گونھ الکترونیکی درخواست کرد.  وقتی درخواست برای یک ماه فرستاده  قتصادی را یک بار در ماه ب ک امی شود کم

  قبل از معیاد ماه 15لکترونیکی دوباره اخواست . درشودبستھ می دید برای درخواست ھای جشد درخواست الکترونیکی 
 شود. بعد باز می  یندهآ
 

و معلومات کھ برای درخواست ضرور است  ھا و مصارف  ھا در باره درآمدناد سنک را کلیک کنید، ھمھ ا پیش از اینکھ لی 
 ضرورت می باشد. معلومات  آوری کنید. برای تایید درآمد و مصارف در درخواست بھ را جمع 
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	درخواست مساعدت و کمک هزینه از منابع دیگر در قدم نخستقبل از اینکه شما درخواست کمک اقتصادی نمایید باید امکانات برای درآمد از منابع دیگر را برسی نموده باشید.بطور مثال این کمک هزینه ها می تواند از صندوق بیکاری یا صندوق بیمه باشد.
	درآمدها و داشته های شخصیهنگام درخواست کمک اقتصادی باید از تمام داشته ها و درآمد ها گزارش داده  شود. به طور مثال:
	 معاش
	 دستمزد
	 مساعدت نقدی در برابر فعالیت
	 کمک هزینه فرزند
	 کمک هزینه تحصیل
	 مساعدت نگهداری
	 کمک خرجی
	 کمک هزینه مسکن
	 کمک هزینه اضافی مسکن
	 دریافت غرامت بخاطر مریضی
	 دریافت کمک هزینه مالی برای انجام فعالیت
	 پول بیماری
	 معاش هنگام نگهداری فرزند
	 کمک هزینه بخاطر مراقبت
	 کمک مالی تحصیلی
	 معاش بازنشستگی
	 سود
	 تحفه ها
	 غرامت از شرکت بیمه
	 پول های ریخته شده در حساب بانکی
	داشته های همچو موتر و مسکن
	در بعضی شرایط یک فرد می تواند همزمان که کمک اقتصادی می گیرد موتر نیز داشته باشد. این گونه موارد به گونه انفرادی ارزیابی می شود و بعضی اوقات از فرد خواسته می شود تا موتر یا سایر وسیله نقلیه خود  را بفروش برساند. اگر کسی جایداد دارد در برخی موارد  از وی خواسته می شود تا آنرا بفروش برساند. اگر شما دارای یک وسیله به طور مثال یک موتر استید که به آسانی بفروش می رسد، این بعنوان درآمد بحساب می رود. اگر شما دارای مسکن می باشید به شما توصیه می شود تا آنرا بفروش برسانید.
	تبدیل کردن مسکناگر بخواهید به یک مسکن که کرایه آن بیشتر است، طبق قانون باید همان قیمت مسکن قبلی که پایین تر است مدنظر گرفته شود.
	 پس انداز، سرمایه، سهم و شرکتاگر شما به گونه ی پس انداز دارید یا دسترسی به سرمایه دارید، در قدم نخست باید آنها برای تامین امرار معاش تان استفاده شود.
	مازادشما مسوولیت برنامه ریزی اقتصاد خود تان را در هنگام درخواست کمک اقتصادی دارید. این به این معنی است که اگر شما درآمد بیشتر از نورم دارید – داشتن درآمد بیشتر از نورم ملی، این پول ها باید برای نیاز آینده پس انداز شود.
	شکایت بالای تصمیماگر شما از تصمیم که توسط اداره خدمات اجتماعی گرفته شده ناراضی استید، شما حق شکایت را دارید.اگر برای شکایت کردن به کمک ضرورت دارید، با مسوول موظف تان به تماس شوید.
	معلومات غلط
	همه درآمدها همچنان تغیر در وضیعیت اقتصادی باید گزارش داده شود. در صورت سوءظن کلاه برداری به پولیس گزارش جرم کمک هزینه انجام می شود و شما مکلف به دوباره پرداختن می شوید.
	 موقع درخواست دوباره
	شما باید جدول درخواست را به گونه کامل خانه پوری نموده و بین 15-20 ماه برای ماه آینده تحویل دهید، اسناد زیر را ضمیمه نمایید:معلومات در باره درآمده ها و مصارف، بل/قبض کرایه خانه و برق در ماه گذشته، لست کارهای که جستجو نموده اید یا تصدیق با اعتبار داکتر، همچنین گزارش حاضری مشغولیت تان.
	مثال:
	امروز 15 جون است و شما می خواهید برای ماه جولای کمک درخواست نمایید. جدول را خانه پوری نموده و در خواست جولای بنویسید.همه کارهای را که در ماه جون جستجو کرده اید همچنین مصارف و درآمد های ماه جون را گزارش دهید.
	برای شما که یک مسوول رسیده گی داریداوقات تلفونروزهای کاری بجز از روز چهار شنبه، ساعت 09:00 تا ساعت 10:00 مسوول رسیده گی شما برای کمک اقتصادی وقت تلفون دارد،شما که یک قضیه در حال جریان دارید می توانید زنگ بزنید.
	بخش کمک اقتصادی
	آدرس مراجعه:Torggatan 4, Tierp 
	تلیفون عمومی: 0293-21 80 00 
	اوقات مراجعه: روز های کاری هفته 07:30 – 16:00 (پذیرش).در پذیرش امکان کاپی کردن و چاپ کردن اسناد و وجود دارد.
	خدمات درخواست کمک اقتصادی به صورت الکترونیکی
	کمک اقتصادی را از طریق خدمات الکترونیکی درخواست کنید
	این امکانات برای شما های است که درخواست کمک اقتصادی تان در جریان است و یا دوباره درخواست کمک اقتصادی می کنید.
	شما ضرورت دارید:
	 درخواست در حال جریان برای کمک اقتصادی و مسوول شما خدمات الکترونیکی را شروع کرده
	 اعتبار الکترونیکی/ e-legitimation یا بانک آی دی bank-id
	 ثبت در اداره احوال کمون تیرپ 
	 کمپوتر، ای پد یا تلفون
	شما اسناد های که معلومات شما را تایید می کند ضمیمه کنید. می شود از اسناد ها با کمره موبایل عکس گرفت و گزینه پی دی اف را انتخاب کرد و ضمیمه نمود.
	با e-legitimation داخل شوید
	هر دو شما یا شوهر، خانم، پارتنر، همزی (دو فرد که باهم یکجا اند) ضرورت به e-legitimation دارید بخاطریکه شما باید کمک اقتصادی را باهم یکجا درخواست کنید و درخواست را وقتی مکمل شد امضاء نمایید.
	اگر شما تا هنوز e-legitimation ندارید شما می توانید آنرا از طریق بانک تان درست کنید. بیشتر در باره e-legitimation در وبسایت اداره مالیات بخوانید.
	شما خود تان مسوولیت دارید که همه معلومات تان درست باشد. ارایه معلومات غلط می تواند جرم کمک تلقی شود و به پولیس گزارش شود. 
	درخواست الکترونیکی
	می شود کمک اقتصادی را یک بار در ماه به گونه الکترونیکی درخواست کرد.  وقتی درخواست برای یک ماه فرستاده شد درخواست الکترونیکی برای درخواست های جدید بسته می شود. درخواست الکترونیکی دوباره 15 قبل از معیاد ماه آینده بعد باز می شود.
	پیش از اینکه لینک را کلیک کنید، همه اسناد ها در باره درآمد ها و مصارف و معلومات که برای درخواست ضرور است را جمع آوری کنید. برای تایید درآمد و مصارف در درخواست به معلومات ضرورت می باشد.

