ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﮫ ﮐﻤﮏ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮﺳﻰ
ﺗﺼﻤﯿﻢ

در ﺧﻮاﺳﺖ

ﺑﺧش ﭘذﯾرش ﺑرای ﻣﺳﺎﻋدت اﻗﺗﺻﺎدی
ﮐﻣون ﺗﯾرپ ﯾﮏ ﺑﺧش ﭘذﯾرش ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی دارد ،ﺑﺧش ﭘذﯾرش ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ اﺳت ﮐﮫ درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ
اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻧزد ﻣﺎ ﺛﺑت ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
در اﯾن ﺑﺧش ﯾﮏ ﺳﮑرﺗر اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﻣﺎ زﻧﮓ ﺑزﻧﯾد ﺗﺎ
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑدﺳت ﺑﯾﺎورﯾد ﮐﮫ ﭼﯽ ﮐﺎری در زﻣﺎن درﺧواﺳت اﻧﺟﺎم ﺑدھﯾد.
ﺑﺧش ﭘذﯾرش از طرﯾﻖ ﺗﻠﻔون ھﻣﮫ روزھﺎی ﮐﺎری ﺑﺟز از روز ﭼﮭﺎر ﺷﻧﺑﮫ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
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ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی
ﺷﻣﺎ و ﯾﺎ ﺧﺎﻧواده ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻣﺧﺎرج زﻧده ﮔﯽ ﺗﺎن را ﺗﺎﻣﯾن ﻧﻣﺎﯾﯾد ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی )ﻗﺑﻼ ﮐﻣﮏ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯾﺷد( درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد .اﮔر ﺗﺎ اﮐﻧون ﺑﮫ ﺟﻣﻧﺎﺳﯾت /ﻣﮑﺗب ﻟﯾﺳﮫ ﻣﯽ روﯾد ،واﻟدﯾن ﺗﺎن ﻣﺳوول ﺗﺎﻣﯾن ﻣﺧﺎرج زﻧده ﮔﯽ
ﺗﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻗﺎﻋده اﺳﺎﺳﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ داﻧش آﻣوزان و ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﺷرﮐت ﺷﺧﺻﯽ ﺧود را دارد ،ﻣﺳﺗﺣﻖ ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﮐﻣﮏ ﻓردی ﺑوده و ﻧﯾﺎز ﺷﻣﺎ ﺑر اﺳﺎس ﻧورم ﻣﻠﯽ در ﺳوﯾدن ﺑرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷود.
ھر ﺗﺻﻣﯾم در ﻣورد ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی ﺑر اﺳﺎس ﻧﯾﺎز ﻓرد و ﺗﻣﺎس ﻓرد ﺑﺎ ﻣﺎﻣور اداره ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود .وﻗﺗﯽ ﺷﻣﺎ
درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد اداره ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﯾﮏ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد.
ﺣﻖ ﮐﻣﮏ از ھﻣﺎن روز ﮐﮫ درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ﺑﮫ اداره ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯾﺎﯾد ﺑرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷود .ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی ﺑرای زﻣﺎن
ﮔذﺷﺗﮫ اراﯾﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود.

درﺧواﺳت دادن ﺑرای ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ داﺷﺗن ﺣﻖ ﺑرای ﮔرﻓﺗن ﭘول ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
اﯾن ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط ﯾﮏ ﺗﺣﻘﯾﻖ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ دﯾده ﺷود آﯾﺎ ﻓرد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی درﯾﺎﻓت ﮐﻧد ﯾﺎ ﺧﯾر.
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑرای ﺷﻣﺎھﺎﯾﯾﮑﮫ ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﯽ ﮐﯾﻧد.
اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﯾﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾد
ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﺑﯾﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾد ﺑﺎﯾد در اداره ﮐﺎر ﺛﺑت ﺑوده و ﺑﮕوﻧﮫ ﻓﻌﺎل در ﺟﺳﺗﺟوی ﮐﺎر ﺑﺎﺷﯾد .ھﻧﮕﺎم ھر ﺑﺎر درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ
اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺎﯾد ﺷﻣﺎ ﮐﺎرھﺎی را ﮐﮫ ﺟﺳﺗﺟو ﮐرده اﯾد ﻧﺷﺎن دھﯾد ،ﺑطور ﻣﺛﺎل از طرﯾﻖ ﺿﻣﯾﻣﮫ ﮐردن ﮔزارش ﻓﻌﺎﻟﯾت ﯾﺎ ﻟﺳت
ﮐﺎرھﺎی ﺟﺳﺗﺟو ﺷده.
اﮔر ﺷﻣﺎ ﻣرﯾض ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾد
اﮔر ﺷﻣﺎ ﻣرﯾض اﺳﺗﯾد و آﻣﺎده رﻓﺗن ﺑﮫ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾد ﺑﺎﯾد ﺷﻣﺎ ﺗﺻدﯾﻖ ﺑﺎ اﻋﺗﺑﺎر از داﮐﺗر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
اﮔر رﺧﺻﺗﯽ واﻟدﯾن دارد
اﮔر ﺷﻣﺎ رﺧﺻﺗﯽ واﻟدﯾن دارﯾد ،در ﺟرﯾﺎن ﮐﮫ درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺑﺎﯾد ﻣﻌﺎش واﻟدﯾن ﺧود را ﺑر اﺳﺎس ھﻔت
روز در ھﻔﺗﮫ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد .ﭘﯾش از اﯾﻧﮑﮫ ﮐودک ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮫ ﺷود ﺑﺎﯾد در ﻣراﻗﺗب ﮐودک ﺑرای ﮐودک ﺗﺎن ﺟﺎ درﺧواﺳت
ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد و ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟوی ﮐﺎر اﻗدام ﻧﻣﺎﯾﯾد.
اﮔر درس ﻣﯽ ﺧواﻧﯾد
اﮔر درس ﻣﯽ ﺧواﻧﯾد ﺑﺎﯾد از طرﯾﻖ ﺳﯽ اس ان ) CSNاداره ﻣرﮐزی ﮐﻣﮏ ھﺎی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ( اﻣرار ﻣﻌﺎش ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ ﺻورت ﮐﻠﯽ
ﺷﻣﺎ ﮐﮫ در ﺟﻣﻧﺎﺳﯾت/ﻣﮑﺗب ﻟﯾﺳﮫ ،ﻣﮑﺗب ﻋﺎﻟﯽ ﯾﺎ داﻧﺷﮕﺎه درس ﻣﯽ ﺧواﻧﯾد ﺣﻖ درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی را ﻧدارﯾد .ﺑﮫ ﺻورت
ﻋﻣوم ﺑﺎﯾد درﺧواﺳت ﮐﺎر ﻗﺑل از رﺧﺻﺗﯽ درﺳﯽ در زﻣﺎن ﻣﻧﺎﺳب اراﯾﮫ ﺷود ،ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ ﭼﻧد ﻣﺎه ﻗﺑل از ﭘﺎﯾﺎن ﺗرم.
اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮫ اﯾد
اﮔر ﺷﻣﺎ  65ﺳﺎل ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﻋﻣر دارﯾد و ﺣﻖ ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ ﺗﺎن ﺑرای اﻣرار ﻣﻌﺎش ﺗﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﺎﯾد ﺷﻣﺎ ﺑﮫ اداره
ﺗﻘﺎﻋد/ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﻧزد آﻧﮭﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد درﺧواﺳت ﻣﺳﺎﻋدت اﻣرار ﻣﻌﺎش ﺑرای ﺳﺎﻟﻣﻧدان ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﻣﺗﺎھل ﯾﺎ اﻓراد ﮐﮫ ﺑﺎھم زﻧده ﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد
ﻣﺗﺎھل ﯾﺎ زن و ﻣرد ﯾﮑﮫ ﺑﺎھم زﻧده ﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﯾﺎ زوج ﮐﮫ ﺟدا از ھم زﻧده ﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﺎﯾد درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی را ﺑﮫ
طور ﻣﺷﺗرک اﻧﺟﺎم دھﻧد.
درﺧواﺳت ﻣﺳﺎﻋدت و ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ از ﻣﻧﺎﺑﻊ دﯾﮕر در ﻗدم ﻧﺧﺳت
ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی ﻧﻣﺎﯾﯾد ﺑﺎﯾد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑرای درآﻣد از ﻣﻧﺎﺑﻊ دﯾﮕر را ﺑرﺳﯽ ﻧﻣوده ﺑﺎﺷﯾد.
ﺑطور ﻣﺛﺎل اﯾن ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد از ﺻﻧدوق ﺑﯾﮑﺎری ﯾﺎ ﺻﻧدوق ﺑﯾﻣﮫ ﺑﺎﺷد.
درآﻣدھﺎ و داﺷﺗﮫ ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ
ھﻧﮕﺎم درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺎﯾد از ﺗﻣﺎم داﺷﺗﮫ ھﺎ و درآﻣد ھﺎ ﮔزارش داده ﺷود .ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل:
•
•
•
•
•

ﻣﻌﺎش
دﺳﺗﻣزد
ﻣﺳﺎﻋدت ﻧﻘدی در ﺑراﺑر ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﻓرزﻧد
ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﺗﺣﺻﯾل

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﻣﺳﺎﻋدت ﻧﮕﮭداری
ﮐﻣﮏ ﺧرﺟﯽ
ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﻣﺳﮑن
ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺳﮑن
درﯾﺎﻓت ﻏراﻣت ﺑﺧﺎطر ﻣرﯾﺿﯽ
درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﺑرای اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﭘول ﺑﯾﻣﺎری
ﻣﻌﺎش ھﻧﮕﺎم ﻧﮕﮭداری ﻓرزﻧد
ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﺑﺧﺎطر ﻣراﻗﺑت
ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
ﻣﻌﺎش ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ
ﺳود
ﺗﺣﻔﮫ ھﺎ
ﻏراﻣت از ﺷرﮐت ﺑﯾﻣﮫ
ﭘول ھﺎی رﯾﺧﺗﮫ ﺷده در ﺣﺳﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ

داﺷﺗﮫ ھﺎی ھﻣﭼو ﻣوﺗر و ﻣﺳﮑن
در ﺑﻌﺿﯽ ﺷراﯾط ﯾﮏ ﻓرد ﻣﯽ ﺗواﻧد ھﻣزﻣﺎن ﮐﮫ ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﯽ ﮔﯾرد ﻣوﺗر ﻧﯾز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﮔوﻧﮫ ﻣوارد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ
اﻧﻔرادی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷود و ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت از ﻓرد ﺧواﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﻣوﺗر ﯾﺎ ﺳﺎﯾر وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺧود را ﺑﻔروش ﺑرﺳﺎﻧد.
اﮔر ﮐﺳﯽ ﺟﺎﯾداد دارد در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد از وی ﺧواﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ آﻧرا ﺑﻔروش ﺑرﺳﺎﻧد .اﮔر ﺷﻣﺎ دارای ﯾﮏ وﺳﯾﻠﮫ ﺑﮫ
طور ﻣﺛﺎل ﯾﮏ ﻣوﺗر اﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﻔروش ﻣﯽ رﺳد ،اﯾن ﺑﻌﻧوان درآﻣد ﺑﺣﺳﺎب ﻣﯽ رود .اﮔر ﺷﻣﺎ دارای ﻣﺳﮑن ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﯾد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ آﻧرا ﺑﻔروش ﺑرﺳﺎﻧﯾد.
ﺗﺑدﯾل ﮐردن ﻣﺳﮑن
اﮔر ﺑﺧواھﯾد ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺳﮑن ﮐﮫ ﮐراﯾﮫ آن ﺑﯾﺷﺗر اﺳت ،طﺑﻖ ﻗﺎﻧون ﺑﺎﯾد ھﻣﺎن ﻗﯾﻣت ﻣﺳﮑن ﻗﺑﻠﯽ ﮐﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﺗر اﺳت ﻣدﻧظر
ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.
ﭘس اﻧداز ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ ،ﺳﮭم و ﺷرﮐت
اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ی ﭘس اﻧداز دارﯾد ﯾﺎ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ دارﯾد ،در ﻗدم ﻧﺧﺳت ﺑﺎﯾد آﻧﮭﺎ ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن اﻣرار ﻣﻌﺎش ﺗﺎن
اﺳﺗﻔﺎده ﺷود.
ﻣﺎزاد
ﺷﻣﺎ ﻣﺳووﻟﯾت ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی اﻗﺗﺻﺎد ﺧود ﺗﺎن را در ھﻧﮕﺎم درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی دارﯾد .اﯾن ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ
اﮔر ﺷﻣﺎ درآﻣد ﺑﯾﺷﺗر از ﻧورم دارﯾد – داﺷﺗن درآﻣد ﺑﯾﺷﺗر از ﻧورم ﻣﻠﯽ ،اﯾن ﭘول ھﺎ ﺑﺎﯾد ﺑرای ﻧﯾﺎز آﯾﻧده ﭘس اﻧداز ﺷود.
ﺷﮑﺎﯾت ﺑﺎﻻی ﺗﺻﻣﯾم
اﮔر ﺷﻣﺎ از ﺗﺻﻣﯾم ﮐﮫ ﺗوﺳط اداره ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﻧﺎراﺿﯽ اﺳﺗﯾد ،ﺷﻣﺎ ﺣﻖ ﺷﮑﺎﯾت را دارﯾد.
اﮔر ﺑرای ﺷﮑﺎﯾت ﮐردن ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺿرورت دارﯾد ،ﺑﺎ ﻣﺳوول ﻣوظف ﺗﺎن ﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﺷوﯾد.

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﻠط
ھﻣﮫ درآﻣدھﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﻐﯾر در وﺿﯾﻌﯾت اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺎﯾد ﮔزارش داده ﺷود .در ﺻورت ﺳوءظن ﮐﻼه ﺑرداری ﺑﮫ ﭘوﻟﯾس ﮔزارش
ﺟرم ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود و ﺷﻣﺎ ﻣﮑﻠف ﺑﮫ دوﺑﺎره ﭘرداﺧﺗن ﻣﯽ ﺷوﯾد.
ﻣوﻗﻊ درﺧواﺳت دوﺑﺎره
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺟدول درﺧواﺳت را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﮐﺎﻣل ﺧﺎﻧﮫ ﭘوری ﻧﻣوده و ﺑﯾن  20-15ﻣﺎه ﺑرای ﻣﺎه آﯾﻧده ﺗﺣوﯾل دھﯾد ،اﺳﻧﺎد زﯾر را
ﺿﻣﯾﻣﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد:
ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﺑﺎره درآﻣده ھﺎ و ﻣﺻﺎرف ،ﺑل/ﻗﺑض ﮐراﯾﮫ ﺧﺎﻧﮫ و ﺑرق در ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ ،ﻟﺳت ﮐﺎرھﺎی ﮐﮫ ﺟﺳﺗﺟو ﻧﻣوده اﯾد ﯾﺎ
ﺗﺻدﯾﻖ ﺑﺎ اﻋﺗﺑﺎر داﮐﺗر ،ھﻣﭼﻧﯾن ﮔزارش ﺣﺎﺿری ﻣﺷﻐوﻟﯾت ﺗﺎن.
ﻣﺛﺎل:
اﻣروز  15ﺟون اﺳت و ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺑرای ﻣﺎه ﺟوﻻی ﮐﻣﮏ درﺧواﺳت ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﺟدول را ﺧﺎﻧﮫ ﭘوری ﻧﻣوده و در ﺧواﺳت
ﺟوﻻی ﺑﻧوﯾﺳﯾد.
ھﻣﮫ ﮐﺎرھﺎی را ﮐﮫ در ﻣﺎه ﺟون ﺟﺳﺗﺟو ﮐرده اﯾد ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺻﺎرف و درآﻣد ھﺎی ﻣﺎه ﺟون را ﮔزارش دھﯾد.
ﺑرای ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺳوول رﺳﯾده ﮔﯽ دارﯾد
اوﻗﺎت ﺗﻠﻔون
روزھﺎی ﮐﺎری ﺑﺟز از روز ﭼﮭﺎر ﺷﻧﺑﮫ ،ﺳﺎﻋت  09:00ﺗﺎ ﺳﺎﻋت  10:00ﻣﺳوول رﺳﯾده ﮔﯽ ﺷﻣﺎ ﺑرای ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی وﻗت
ﺗﻠﻔون دارد،
ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻗﺿﯾﮫ در ﺣﺎل ﺟرﯾﺎن دارﯾد ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد زﻧﮓ ﺑزﻧﯾد.
ﺑﺧش ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی
آدرس ﻣراﺟﻌﮫTorggatan 4, Tierp :
ﺗﻠﯾﻔون ﻋﻣوﻣﯽ0293-21 80 00 :
اوﻗﺎت ﻣراﺟﻌﮫ :روز ھﺎی ﮐﺎری ھﻔﺗﮫ ) 16:00 – 07:30ﭘذﯾرش(.
در ﭘذﯾرش اﻣﮑﺎن ﮐﺎﭘﯽ ﮐردن و ﭼﺎپ ﮐردن اﺳﻧﺎد و وﺟود دارد.

ﺧدﻣﺎت درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ ﺻورت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ
ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی را از طرﯾﻖ ﺧدﻣﺎت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد
اﯾن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑرای ﺷﻣﺎ ھﺎی اﺳت ﮐﮫ 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 ھﺎی ﮐﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺷﻣﺎ را ﺗﺎﯾﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ﺿﻣﯾﻣﮫ ﮐﻧﯾد .ﻣﯽ ﺷود از اﺳﻧﺎد ھﺎ ﺑﺎ ﮐﻣره ﻣوﺑﺎﯾل ﻋﮑس ﮔرﻓت و
ﮔزﯾﻧﮫ ﭘﯽ دی اف را اﻧﺗﺧﺎب ﮐرد و ﺿﻣﯾﻣﮫ ﻧﻣود.
ﺑﺎ  e-legitimationداﺧل ﺷوﯾد
ھر دو ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﺷوھر ،ﺧﺎﻧم ،ﭘﺎرﺗﻧر ،ھﻣزی )دو ﻓرد ﮐﮫ ﺑﺎھم ﯾﮑﺟﺎ اﻧد( ﺿرورت ﺑﮫ  e-legitimationدارﯾد ﺑﺧﺎطرﯾﮑﮫ ﺷﻣﺎ
ﺑﺎﯾد ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی را ﺑﺎھم ﯾﮑﺟﺎ درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد و درﺧواﺳت را وﻗﺗﯽ ﻣﮑﻣل ﺷد اﻣﺿﺎء ﻧﻣﺎﯾﯾد.
اﮔر ﺷﻣﺎ ﺗﺎ ھﻧوز  e-legitimationﻧدارﯾد ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد آﻧرا از طرﯾﻖ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺎن درﺳت ﮐﻧﯾد .ﺑﯾﺷﺗر در ﺑﺎره e-
 legitimationدر وﺑﺳﺎﯾت اداره ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑﺧواﻧﯾد.
ﺷﻣﺎ ﺧود ﺗﺎن ﻣﺳووﻟﯾت دارﯾد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺎن درﺳت ﺑﺎﺷد .اراﯾﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﻠط ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺟرم ﮐﻣﮏ ﺗﻠﻘﯽ ﺷود و ﺑﮫ
ﭘوﻟﯾس ﮔزارش ﺷود.
درﺧواﺳت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ
ﻣﯽ ﺷود ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی را ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻣﺎه ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ درﺧواﺳت ﮐرد .وﻗﺗﯽ درﺧواﺳت ﺑرای ﯾﮏ ﻣﺎه ﻓرﺳﺗﺎده
ﺷد درﺧواﺳت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺑرای درﺧواﺳت ھﺎی ﺟدﯾد ﺑﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .درﺧواﺳت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ دوﺑﺎره  15ﻗﺑل از ﻣﻌﯾﺎد ﻣﺎه
آﯾﻧده ﺑﻌد ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷود.
ﭘﯾش از اﯾﻧﮑﮫ ﻟﯾﻧﮏ را ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد ،ھﻣﮫ اﺳﻧﺎد ھﺎ در ﺑﺎره درآﻣد ھﺎ و ﻣﺻﺎرف و ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐﮫ ﺑرای درﺧواﺳت ﺿرور اﺳت
را ﺟﻣﻊ آوری ﮐﻧﯾد .ﺑرای ﺗﺎﯾﯾد درآﻣد و ﻣﺻﺎرف در درﺧواﺳت ﺑﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺿرورت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

