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  درخواست حمايت مالی معاش را به شرح زير تکميل کنيد

  دستورالعمل خدمات الکترونيکی حمايت مالی معاش
نامنويسی شده باشند می توانند حمايت مالی معاش  Härrydaدر اين خدمات الکترونيکی افرادی که در ثبت احوال کمون  

  درخواست کنند. 
 

  پيش از آغاز خدمات الکترونيکی 
مهم است که شما هنگام تکميل درخواست، برگه های  دقيقه طول می کشد. ٢٠تکميل درخواست الکترونيکی حدود  

اگر می خواهيد در يک فرصت   نويسيد.مربوط به درآمدها و مخارج خود را در دسترس داشته باشيد و ارقام را دقيق ب
  ) کنيد.sparaديگر درخواست را تکميل کنيد می توانيد آنرا حفظ (

  اگر هويت شما محرمانه است نمی توانيد از خدمات الکترونيکی استفاده کنيد.

 

  کامل بودن درخواست
همه چهارخانه ها يا  برای آنکه ما بتوانيم رسيدگی به درخواست شما را آغاز کنيم بايستی آن کامالً تکميل شده باشد. 

اگر تکميل يک   *همۀ چهارخانه را بايستی پاسخ بدهيد تا بتوانيد به تکميل تقاضانامه ادامه دهيد. سواالتی که ستاره دارند:
کنيد به شما اطالع رسانی می شود که برای ادامه تکميل درخواست چکار  چهارخانه يا پاسخ به يک سوال فراموش

  بايستی بکنيد. 

 

    Medsökande  همراه متقاضی
اگر مزدوج هستيد، يک شريک زندگی يا جنسی ثبت شده داريد يا همزی هستيد يعنی اينکه نسبت به يکديگر وظيفه 

متقاضی محسوب شده و درآمد های   در اينصورت شريک زندگی شما در درخواست تان همراه امرار معاش داريد.
مفهوم اين امر آنست که شما بايستی مشخصات فردی همراه متقاضی، آدرس   مشترک خانوار با هم محاسبه می شوند.

همراه متقاضی نيز بايستی درخواست را با  ايميل، کار و شغل، درآمد ها و ساير اطالعات مربوط به او را نيز بنويسيد.
از اينرو مهم   ) خود تأييد کند تا ما بتوانيم رسيدگی به درخواست را آغاز کنيم.e-legitimationشناسه الکترونيکی (

  است که شما آدرس صحيح ايميل همراه متقاضی را برای تأييد درخواست، بنويسيد.

 

  گفتگوی تحقيقاتی هنگام ارائه درخواست جديد
د، يعنی درخواست جديد ارائه می کنيد، ما با شما تلفنی  اگر اولين مرتبه است که حمايت مالی معاش درخواست می کني

در  مهم است وقتی به شما زنگ می زنيم جواب بدهيد. تماس می گيريم تا يک گفتگوی تحقيقاتی با شما انجام دهيم.
   گفتگوی تحقيقاتی از جمله به شما در بارۀ برگه های ديگری که بايستی تحويل بدهيد اطالع رسانی می شود.

 
 

  ه های مربوط به درآمد ها و مخارجبرگ
 برای آنکه درخواست تکميل شود شما بايستی برگه هايی را ضميمه کنيد که درآمد ها و مخارج شما را نشان می دهند.

برگه ها را می  همچنين ممکن است الزم باشد برگه های ديگری را نيز برای تأييد اطالعات ارائه شده تحويل بدهيد.
  شيوه های زير تحويل بدهيد: توانيد به يکی از

  ديجيتالی از طريق خدمات الکترونيکیe-tjänsten   



   
 
 
 

 

  تحويل برگه ها به دفتر پذيرش کمون (ميدانRåda torg   درMölnlycke .(  اگر دارای کارمند مسئول هستيد
  لطفاً نام او را روی پاکت بنويسيد.

  برگه ها را از طريق اين ايميل ارسال کنيد ekonomisktbistand@harryda.se  
 :(اگر دارای کارمند مسئول هستيد لطفاً نام او را روی پاکت بنويسيد)برگه ها را از طريق پست بفرستيد   

Härryda kommun  
Socialtjänsten/ekonomiskt bistånd  (نام احتمالی)  

      435 80 Mölnlycke 
 

  وقتی برگه های شما دريافت کنيم رسيدگی به درخواست را آغاز می کنيم. 
 

  دسترسی به خدمات الکترونيکی چگونه است؟ 

و خدمات  ”Omsorg och hjälp”، زير عنوان مراقبت و کمک harryda.seخدمات الکترونيکی در وبسايت 
  دسترسی است.در کامپيوتر، تبلت يا تلفن هوشمند قابل   ”e-tjänster”الکترونيکی

  (به خدمات الکترونيکی) کليک کنيد تا به صفحه ورود به خدمات الکترونيکی برويد. ”Till e-tjänsten”روی دکمه

) يا شناسه بانکی موبايل BankIDبرای استفاده از خدمات الکترونيکی به يک شناسۀ الکترونيکی مانند شناسه بانکی (
)mobilt BankID.اطالعات بيشتر در بارۀ بارگيری (دانلود) و استفاده از شناسه بانکی از  برای کسب  ) نياز داريد

   www.bankid.comوبسايت زير بازديد کنيد:

  شما حاال به صفحه خدمات الکترونيکی وارد شده ايد تا مشخصات خود را بنويسد. 

 

  متقاضی .١

اين مشخصات را خودتان نمی  وال سوئد دريافت شده و از قبل تکميل شده است.مشخصات فردی شما از اداره ثبت اح
) يا کارمند مسئول خود  kontaktcenterاگر موردی وجود دارد که درست نيست با مرکز تماس ( توانيد تغيير دهيد.

 مشخصاتی که تکميل نشده را خودتان بنويسيد.  تماس بگيريد.

 

  Ansökanتقاضانامه  .٢

  



   
 
 
 

 

 ) را انتخاب کنيد.nyansökanاگر در سه ماه گذشته حمايت مالی معاش درخواست نکرده ايد گزينۀ درخواست جديد (
ست مجدد  ولی اگر يک کارمند مسئول داريد و در سه ماه گذشته حمايت مالی معاش درخواست کرده ايد گزينۀ درخوا

)återansökan.را انتخاب کنيد (  

اگر نمی دانيد که بايستی کداميک از درخواست جديد يا درخواست مجدد را انتخاب کنيد به مرکز تماس شماره تلفن زير  
    ٧٢۴۶٢٠٠-٠٣١ زنگ بزنيد:

اگر درخواست شما جديد باشد ما در چند روز اداری آينده به شما تلفن می کنيم تا يک گفتگوی تحقيقاتی با شما انجام 
   ما زنگ می زنيم جواب بدهيد در غير اينصورت ممکن درخواست شما رد شود.مهم است وقتی  دهيم.

شما برای ماه مورد نظر خود فقط  ) ماه مورد نظر خود برای درخواست را بنويسيد.periodزير عنوان دورۀ زمانی (
  می توانيد يک درخواست از طريق خدمات الکترونيکی انجام دهيد. 

) مشخصات همسر، شريک زندگی/جنسی يا همزی خود را اگر داريد، medsökandeزير عنوان همراه متقاضی (
  بنويسيد.

 

   Barnفرزند  .٣

سال در خانوار خود داريد يا فرزند شما در دبيرستان تحصيل می کند مشخصات فرزند/فرزندان را   ١٨اگر فرزند زير  
همچنين بايستی بنويسيد آيا فرزندان تمام وقت پيش شما زندگی می کنند، سکونت متناوب دارند يا با شما ديدار و   بنويسيد.

سال داريد و او در دبيرستان تحصيل نمی کند يا با شما زندگی نمی کند، گزينۀ   ١٨اگر فرزند باالی  معاشت می کنند.
"inga barn.(فرزند ندارم) را انتخاب کنيد " 

 

  Boendeسکن م .۴

اگر  هنگام درخواست جديد يا اگر نقل مکان کرده ايد بايستی قرارداد اجاره و آخرين قبض اجاره بهاء را ضميمه کنيد.
  اجاره بهاء شما افزايش يافته بايستی يک قبض اجاره بهاء تحويل دهيد که نشان بدهد اجاره بهاء باال برده شده است.

اگر قرار است وضعيت سکونت شما تغيير کند يا همسر، شريک زندگی/جنسی يا  در اينجا همچنين بايستی بنويسيد 
همزی شما يا فرزندتان قرار است (بيش از يک هفته) برای مدتی در شهر ديگری بغير از شهری که درخواست در آن 

  انجام می شود بسر ببرد.

 

  Sysselsättningاشتغال  .۵

اگر  انتخاب کنيد، در اينجا می توانيد چندين گزين را انتخاب کنيد.زير عنوان اشتغال بايستی اشتغال اصلی خود را 
   مرخصی استعالجی داريد بايستی گواهی دکتر تحويل دهيد که نشان دهد مرخصی استعالجی داريد.

  ) داريد مشخصات اشتغال همراه متقاضی را نيز بنويسيد.medsökandeاگر همراه متقاضی (

 

  Ersättningarکمک هزينه ها   .۶

کارمند مسئول اينگونه اطالعات را از ادارات  الزم نيست مبالغ کمک هزينه/مستمری از ساير ادارات دولتی را بنويسيد.
  دولتی استعالم می کند.

 



   
 
 
 

 

  Inkomsterدرآمد ها  .٧

  ) يا نقل و انتقاالت پول از طريق بانک ها درآمد محسوب می شود.Swishش (حقوق، انتقال پول از طريق سوي 

برگه های مربوط به فيش حقوق يا صورت نقل و انتقاالت بانکی را  مهم است که مبالغ دقيق درآمده ها را بنويسيد.
  بايستی ضميمه کنيد.

 

  Tillgångarدارائی ها  .٨

   زير عنوان دارائی ها بايستی وجوهات بانکی، مالکيت خودرو، مستغالت يا ساير دارائی ها را بنويسيد.

  ) داريد دارائی های همراه متقاضی را نيز بنويسيد.medsökandeاگر همراه متقاضی (

 

  Utgifterمخارج  .٩

 ه هر مورد از مخارج را ضميمه کنيد.فاکتورها و/يا قبض رسيد مربوط ب مهم است که مبالغ دقيق مخارج را بنويسيد.
شما بايستی نشان دهيد که مخارج ماه گذشته را پرداخت کرده ايد، اينکار را می توانيد با ارائه مثالً  صورت نقل و 

   ) انجام دهيد.kontoutdragانتقاالت بانکی ( 

شود، مگر آنکه نياز به دارو با   هزينه غيبت از مالقات در خدمات درمانی يا هزينه داروی غير سوبسيدی جبران نمی
   گواهی دکتر اثبات شود.

  ) داريد بايستی درآمد ها، کمک هزينه ها و مخارج همراه متقاضی را نيز بنويسيد.medsökandeاگر همراه متقاضی (

 

  Övrigtساير موارد  .١٠

اگر درخواست مجدد انجام می دهيد و قبالً مشخصات حساب بانکی   در اينجا مشخصات حساب بانکی خود را بنويسيد.
" (قبالً مشخصات حسابم را اعالم کرده ام) را انتخاب  tidigare angivet bankkontoخود را اعالم کرده ايد، گزينۀ "

  کنيد.

) و دورنمای مالی ( kontoutdragاگر بانک خود را عوض کرده ايد بايستی صورت نقل و انتقاالت بانکی (
ekonomisk översikt.مربوط به حساب جديد خود را ضميمه کنيد (  

 

  برای آنکه ما بتوانيم به درخواست حمايت مالی معاش شما رسيدگی کنيم بايستی بنويسيد که با موارد زير موافقت می
  کنيد:

  بدينوسيله گواهی می کنم که مشخصات مندرح در اين تقاضانامه و اطالعات تحويل داده شده کامل، صحيح و
  مبتنی بر واقعيات هستند.

  بدينوسيله به من اطالع رسانی شده که واحد حمايت مالی معاش حق دارد، مطابق قانون خدمات اجتماعی از
، اداره کاريابی  (Skatteverket)، اداره ماليات (Försäkringskassan)صندوق بيمه های اجتماعی 
(Arbetsförmedlingen) صندوق های بيکاری ،(arbetslöshetskassorna) سازمان کمکهای تحصيلی ،

(CSN)  از کمون ديگر و همچنين بايگانی های همگانی اطالعات الزم برای رسيدگی به درخواست را ،
  استعالم کند.



   
 
 
 

 

 ه اطالعات غير واقعی می تواند به پليس گزارش شود و سوء ظن به ُجرم در رابطه با من آگاهی دارم که ارائ
   کمک هزينه تحت پيگرد قانونی قرار بگيرد.

 .من آگاهی دارم که تغييرات در وضعيت روابط و شرايط زندگی بايستی اطالع داده شود   

 

  Bifoga dokumentضميمه کردن اسناد و برگه ها   .١١

اسناد و برگه  نيد ببينيد که چه اسناد و برگه هايی بايستی تحويل دهيد تا درخواست شما کامل شود.در اين صفحه می توا
  ها را به چهار طريق می توانيد ضميمه کنيد.

 می توانيد از برگه اِسکرين شات ( ديجيتالی از طريق خدمات الکترونيکیskärmklipp عکس صفحه نمايش (
  بگيريد، عکس بگيريد يا يک فايل (مثالً فايل پی.دی.اف و امثال آن) ضميه کنيد.

  برگه ها را از طريق اين ايميل ارسال کنيد ekonomisktbistand@harryda.se  
 :(اگر دارای کارمند مسئول هستيد لطفاً نام او را روی پاکت بنويسيد)برگه ها را از طريق پست بفرستيد   

Härryda kommun  
Socialtjänsten/ekonomiskt bistånd  (نام احتمالی)  

     435 80 Mölnlycke 
ند مسئول هستيد اگر دارای کارم ). Mölnlyckeدر   Råda torgتحويل برگه ها به دفتر پذيرش کمون (ميدان 

  لطفاً نام او را روی پاکت بنويسيد.
   اگر برای اين دوره زمانی برگه ها را قبالً تحويل داده ايد، آخرين گزينه را انتخاب کنيد و در چهارخانه متن

  ) بنويسيد که مدارک را چگونه تحويل داده ايد. fritextfältetآزاد (
 

  Förhandsgranskaکنترل تقاضانامه پيش از ارسال  .١٢

  در اين صفحه مشخصات تکميل شده در تقاضانامه تنظيم شده اند:

   .مندرجات اين صفحه را مرور کنيد و ببينيد آيا اطالعات درست است يا نه  

  اگر می خواهيد موردی را تغيير دهيد دکمۀ”ändra”  .(تغيير می دهم) را در بخش مربوطه انتخاب کنيد  

  اگر تقاضانامه تکميل و کامل است دکمۀ”signera och skicka in” .(امضا و ارسال) را فشار دهيد   

 

  Signera och skicka inامضا و ارسال  .١٣

   در اينجا درخواست خود را با شناسه الکترونيکی تأييد می کنيد.

اريد يک ايميل به آدرسی که داده ايد ارسال می شود و در آن اطالعات مربوط به چگونگی اگر يک همراه متقاضی د 
درخواست ابتدا پس از تأييد آن  تأييد درخواست توسط همراه متقاضی از طريق شناسه الکترونيکی توضيح داده می شود.

  توسط شما و همراه متقاضی، به اداره خدمات اجتماعی فرستاده می شود. 

 

  Inskickad ansökanت ارسال و تحويل داده شده درخواس

شما می توانيد در  وقتی درخواست شما ارسال و تحويل داده شود يک پيام با شماره پرونده از ما دريافت می کنيد. 
   (صفحات من) درخواست ارسالی خود را مشاهده کنيد. ”Mina sidor”زير عنوان  www.harryda.seوبسايت 



   
 
 
 

 

 

  Handläggning av ansökanرسيدگی به درخواست 
وقتی ما يک درخواست جديد دريافت کنيم و همه برگه های الزم تحويل داده شده باشند و شما مالقات جديد با کارمند 

حداکثر ظرف مدت هشت روز  امور اجتماعی را برگزار کرده باشيد، پرونده شما سريعاً مورد رسيدگی قرار می گيرد..
تصميم با پُست به آدرس شما در ثبت احوال سوئد   اداری می توانيد تصميم نسبت به درخواست خود را دريافت کنيد.

اگر برگه های الزم را ظرف پنج روز   پرداخت احتمالی بالدرنگ پس از تصميم گيری انجام می شود. ارسال می شود. 
   ت شما رد می شود.اداری تحويل نداده باشيد درخواس

  
يک درخواست کامل و تکميل که از طريق خدمات الکترونيکی انجام شده باشد هدف ما اينست که ظرف پنج روز اداری  

اگر درخواست مجدد شما   تصميم با پُست به آدرس شما در ثبت احوال سوئد ارسال می شود. يک تصميم صادر کنيم.
ام  ٢٧ام هر ماه يا نزديکترين روز عادی به  ٢٧اشد پرداخت احتمالی در تاريخ ام ماه انجام شده ب ٢٠حداکثر تا تاريخ 

ام تحويل داده شده باشد رسيدگی و پرداخت احتمالی در اسرع وقت  ٢٠اگر درخواست پس از تاريخ  انجام می شود.

  انجام می شود.

  مشخصات تماس
  ٧٢۴۶٢٠٠-٠٣١ ماس بگيريد:) تKontaktcenterاگر سوالی داريد می توانيد با مرکز تماس (

برای کسب اطالعات بيشتر از وبسايت ما ديدن کنيد:  
www.harryda.se/omsorgochhjalp/ekonomiforsorjningsstod  

 

 


