المساعدة المالية
في بلدية ليسيبو

الحق في المساعدة المالية الخاضعة للتحقق من موارد الدخل:
الخدمات االجتماعية تشكل شبكة أمان ووقاية لجميع المقيمين في البلدية .إن هذه الخدمات مكتوبة
ومنظومة في قانون الخدمات االجتماعية .حيث يقول هذا القانون أن الشخص المقيم في البلدية
والغير قادر على إعالة نفسه بطريقة ما له الحق في المساعدة المالية .وهذه المساعدة خاضعة
للتحقق من موارد الدخل ،وهي مساعدة مؤقتة حتى يتم الحصول على دخل آخر .بإمكانك المجيء
إلى الموعد بمرافقة مساعد ،كما يمكنك الحصول على مترجم أيضا.
الدخل الخاضع للتخفيض:
تجد في الورقة المرفقة المبلغ الشهري للمساعدة المالية في الوقت الحاضر .حيث نقوم بحساب
جميع اإليرادات تقريبا (بعد خصم الضريبة األولية) التي بإمكانها التأثير على مبلغ المساعدة.
مثال عن المساعدات التي قد حصلت عليها من جهات أخرى:
تعويض المرض
دعم الحضانة
تقاعد وفاة الزوج /الزوجة
تعويض النشاطات
إعانة السكن
اإلعانة المالية للمسنين
نقدية الوالدين
اإليداع
المساعدة المالية تغطي المصاريف التالية:
المواد الغذائية
تأمين األطفال والشباب
اأدوات النظافة الشخصية
مصاريف وقت الفراغ واأللعاب
الثياب واألحذية
مصاريف الهاتف
الصحف اليومية
المواد االستهالكية
فواتير اآلجار والكهرباء
التأمين المنزلي

راتب
إعانة الطفل وعالوة تعدد األطفال
صندوق البطالة  /ألفا كاسا
ضرائب فائضة
دعم دراسي مالي
نقدية المرض
إعانة دعم النشاطات
التقاعدية

هل أنت غير راض عن القرار؟
إذا كنت غير راض عن القرار المتعلق بالمساعدة المالية ،بإمكانك طعن هذا القرار استنادا على
الفصل  4الفقرات  1و  3من قانون الخدمات االجتماعية .الطعن يجب أن يقدم خطيا خالل أسبوع
من تاريخ حصولك على القرار الخطي .كما يجب عليك ذكر ما هو القرار الذي تريد طعنه وما
الذي تريد تغييره في هذا القرار في رسالتك.

الديون ،القروض وغيرها:
بالعموم ال يوافق على المساعدة المالية لدفع القروض أو غيرها من الديون .إذا كان لديك ديون
يجب عليك أوال االتصال بالشركة التي أخذت منها القرض ،كما بإمكانك االتصال بمستشار
القروض والميزانية التابعة للبلدية المقيم بها .من المهم جدا أن تقوم قبل أي شيء بدفع ثمن المواد
الغذائية واإليجار والكهرباء ورعاية الطفل وغيرها من األمور الهامة لك وألطفالك.
العمل والتشغيل:
إذا قمت بطلب المساعدة المالية ألنك عاطل عن العمل ،يجب عليك أن تكون مسجال لدى مكتب
العمل وتبحث بنشاط عن عمل جديد .كما يجب عليك الموافقة على إجراءات التدريب وفرص
العمل التي تعرض عليك من قبل مكتب العمل أو غيره.
المرض:
إذا كنت مريضا وقمت بطلب مساعدة مالية وليس لديك نقدية مرضية أو لديك نقدية مرضية غير
كافية ،يجب عليك تقديم تقرير طبي تثبت فيه أنك مريض.
الموافقة على التحقق من المعلومات:
المساعدة المالية خاضعة للتحقق من موارد الدخل .ومن أجل القيام بذلك يجب عليك إثبات دخلك
ومصاريفك خطيا .يستطيع الموظف المكلف بالبحث االتصال بصندوق التأمينات االجتماعية،
سلطة التقاعد ،صندوق البطالة ،هيئة الضرائب ،اللجنة المركزية للمساعدة الدراسية ومكتب العمل
من أجل التحقق من دخلك .كل طلبات المساعدة خاضعة للتحقق عبر بيانات صندوق التأمينات
االجتماعية وسجل السيارات .إذا لم توافق على قيامنا بهذه االتصاالت ،سيكون التحقيق صعبا أو
مستحيال.
المعلومات الخاطئة:
إذا قمت بتقديم معلومات خاطئة أو لم تقم بتزويدنا بمعلومات حول أي تغيير قد يحصل على حالتك
أو دخلك ،فسيتم تقديم بالغ للشرطة بتهمة االحتيال وإجبارك على إعادة المساعدات التي حصلت
عليها.
األنواع األخرى للمساعدات:
حقك في المساعدة ال يقتصر فقط على المساعدة المالية .بل بإمكانك الحصول على مساعدات
أخرى على شكل إعانة أو معالجة .بإمكانك التحدث عن هذه المساعدات مع الموظف المكلف
بقضيتك.

الملف الشخصي ،السجل وكتمان السر:
خالل فترة اتصالك بدائرة الخدمات االجتماعية نقوم بتسجيل معلومات خاصة بك في ملفك
الشخصي .لديك الحق باالطالع على هذه المعلومات .المعلومات الخاصة بك تسجل داخل سجل
إلكتروني استنادا على قانون استخدام المعلومات الشخصية في إطار الخدمات االجتماعية .وهذه
المعلومات التي تسجل في الملف هي كالتالي :الرقم الشخصي ،االسم ،العنوان ،الحالة المدنية،
الوضع العائلي ،وجميع القرارات والتحركات المالية .إن حصولك على المساعدة المالية وكونك
مسجل لدى مصلحة الشؤون االجتماعية يبقى محاطا بطابع السرية .كما على كل الموظفين واجب
كتمان السر حول ذلك.

عنوان الزيارة ورقم الهاتف
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االستقبال الهاتفي 047812500
الفاكس 047831317
بلدية ليسيبو
Socialförvaltningen
365 31 Lessebo
معلومات إضافية
www.lessebo.se
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www.konsumentverket.se
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