
 

 
 
 

 

 الدخلدعم معلومات عن 
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ا مسجلا  تكون أن يجب ،مارياستاد في الدخل دعم على للحصول طلب تقديم من لتتمكن  يف ومقيما

 .مارياستاد بلدية

 

 .إلكمالها إليك هاإعادت تتم ال لكي المطلوبة المستندات جميع وإرسال بالكامل الطلب إكمال يجب

 . دعم الدخل على للحصول التقدم يمكنك ، وعائلتك نفسك دعم من تتمكن لم إذا

 

 عليه تحصل أن يمكن ماجميع األفراد مسؤولون عن إعالة بعضهم البعض.  ،ألسرة الواحدة ا في

 .عائلتك وأوضاع ماليتك على يعتمد مساعدة من

 

 .رجعي بأثر دعم الدخل منح يتم ال

 

 ووه الحكومة تقرره  معياروطني إلى ويستند. دخل بموارد ومدخول األسرة بأكملهالا عمد حجم يتأثر

 .البلديات جميع بين مشترك

 

 دعم الدخل سوف يغطي المصاريف التالية:

 

 الطعام -

 نشاطات في أوقات الفراغ -

 النظافة الشخصية -

 ملبس وأحذية -

 الصحف اليومية، الهاتف ورسم التلفزيون -

 

 العمل، رحلت المنزل، على التأمين الكهرباء، للسكن، المساعدة طلب تقديم يمكنك كما

 و ةالنقاب اشتراك رسم كذلك( معين سعر مستوى الى)  الدواء الطبابة، االنترنت، اشتراك

 .(A- kassan ) البطالة دعم اشتراك

 

 ظاراتالن مثل لحاالت المالية المساعدة طلب تقديم وعائلتك أنت بإمكانك ذلك الى باالضافة

  .وصفها تم حسبما  الطبية

 يقدم نأ يجب االسنان لعلج بالنسبة ولكن ماديا دعمها يتم االسعاف تستوجب التي الحاالت

 .امع لمدة الدخل دعم استحق قد الدعم بطلب المتقدم يكون أن ويجب العلج تكلفة مقترح



 

 

 ؟دعم الدخلمن يستطيع التقدم لطلب 
 

قبل تقديم طلبك لدعم الدخل يجب أن تكون قد تقدمت بطلب مساعدات أخرى والتي من الممكن 

 أن يكون لك الحق في الحصول عليها كمساعدة السكن، إعانة النفقة أو تأمين البطالة. 

 

إذا كان لديك نقود في دعم الدخل هو الخيار األخيرعندما تستنفذ جميع البدائل األخرى. ف

حسابك البنكي أو غيرها من الموارد المالية األخرى فيجب عليك في تلك الحالة استخدام هذه 

النقود إلعالة نفسك قبل أن تتقدم بطلب دعم الدخل. الفائض المالي المحتمل يحسب كإيراد 

 مستقبلا. 

 

ن أن بشكل فعال لتتمكن مأنت تتحمل مسؤولية تنظيم وضعك المالي كما يجب عليك أن تعمل 

 أن تكون على تواصل مع موظفينا في أحد األمور التي تستلزم ذلك هوتعيل نفسك بنفسك. 

ا إلعالة نفسك قسم العمل وأن تتبع الخطة المتفق ب وأن تركز على هذا األمر. يج. عليها مسبقا

ا أن تكون مسجل في مكتب العمل و أن تنشط في البحث عن عمل.   أيضا

 

 الطعن: 
 

ا عن القرار فبإمكانك الطعن  .في حال لم تكن راضيا

يجب أن تكتب في طعنك أي قرار تطعن به ولماذا تعتقد أن القرار الذي حصلت عليه يجب 

تغييره. يجب ايداع الطعن الموقع من قبلك عند ادارة مكتب قسم العمل في البلدية خلل ثلثة 

ال القضية سيتم ارس الجهة االدارية أن القرار يجب تغييره أسابيع من تاريخ القرار. إذا لم تعتقد

 . مالمو الى المحكمة االدارية في

 

 

ا بالمعلومات الواردة أعله بشأن دعم الدخل. كما أؤكد أن المعلومات  أؤكد أنني قد أحطت علما

الشخصية التي قدمتها في الطلب صحيحة. إذا تقدمت بمعلومات خاطئة فسوف تتعرض 

للمسؤولية بإرجاع المبلغ بسبب هذا الخطأ وباالضافة الى إرجاع المبلغ سيتم إشعار البوليس 

 صول على الدعم المالي بغير حق. عن جناية الح

 

 المنطقة والتاريخ : __________________________________________

 

 : ______________________________________مقدم الطلبتوقيع واسم 

 

 : ______________________________في تقديم الطلب الشريكتوقيع واسم 

 

 


