
 
 

 سؤال و جواب درباره کمک مالی
)کمک هزينه اجتماعی(  
 
 
 

 جوابهای کوتاه به معمولی ترين سؤال ها
برای دريافت اطالعات بيشتر با اداره خدمات اجتماعی در کمون محل زندگی تان تماس بگيريد و يا قسمت پائين همين 

.را بخوانيد" سؤاالت ديگر"متن تحت عنوان   
 
 

  کنم؟به کجا بايد مراجعه
چنانچه موقتًا در کمون ديگری بسر می بريد و به . با اداره خدمات اجتماعی در کمون محل زندگی تان تماس بگيريد

.کمک اضطراری نياز داريد، می توانيد به کمونی که موقتًا در آنجا بسر می بريد مراجعه نمائيد  
 
 

، چگونه می توان اقدام کرد؟مالی کمک درخواستبرای   
مه و اطالعات الزم پيرامون وضعيت مالی فرم درخواست نادر هنگام ديدار حضوری، . د و وقت رزرو کنيدتلفن بزني

. خودتان را بر اساس خواسته مسئول بررسی پرونده، ارائه دهيد  
 
 

 آيا اطالعات مزبور در اداره خدمات اجتماعی بايگانی خواهد شد؟
.  نگاهداری می شود و سپس از بين برده خواهد شدآری، اطالعات ارائه شده معموًال به مدت پنج سال  

 
 

بررسی خواهد شد؟ مزبور چگونه درخواست  
مسئول بررسی پرونده به وضعيت مالی شما نگاه می .  کمک مالی بايستی بطور جداگانه و فردی بررسی شوددرخواست

شما چه اقداماتی می توانيد انجام دهيد  توجه می نمايد که اداره خدمات اجتماعی و يا خود کند و همچنين به اين موضوع
. تا بتوانيد از لحاظ مالی خودکفا شويد  

 
 

  در يافت کنم، چه اقداماتی می توانم انجام دهم؟مالیچنانچه من نتوانم کمک 
شما می توانيد يک جواب کتبی پيرامون تصميم اداره خدمات اجتماعی مطالبه کنيد و سپس می توانيد از آن تصميم 

.مسئول بررسی پرونده، در مورد نحوه شکايت کردن، اطالعات دريافت کنيد می توانيد از. نيدشکايت ک  
 
 

 آيا ممکن است من ناچار به بازپرداخت وجوه دريافتی بشوم؟
. نوعی پيش پرداخت باشد و يا شما اشتباهًا مبلغ اضافی دريافت نموده باشيدمالیکمک آری، بطور مثال در صورتی که   

 
 

ظوری می توان کمک مالی دريافت کرد؟به چه من  
. دريافت کنيدمالیکمک شما می توانيد برای امرار معاش و يا ساير موارد الزم جهت گذران يک زندگی مناسب،   
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 سؤاالت ديگر
 
 

 برای دريافت اطالعات بيشتر با چه کسی می توان تماس گرفت؟
برای گرفتن پاسخ سؤالهای خود بايد نخست با اداره خدمات اجتماعی در کمون محل زندگی تان تماس بگيريد. براساس 

 قانون خدمات اجتماعی، اداره خدمات اجتماعی مسئول امور مربوط به کمک مالی است. 
 

  در قانون خدمات اجتماعیکه يک مرجع ناظر دولتی است، يعنی چگونگی اجرای استانداری شما همچنين می توانيد با  
چنانچه شما در مورد نحوه کار و بررسی ويا طرز . ن را تحت کنترل دارد نيز تماس بگيريدکمون های واقع در استا

ولی نظرات و گاليه های خود را  .  نظر داريد نيز می توانيد با استانداری تماس بگيريداداره خدمات اجتماعیبرخورد 
. اجتماعی در ميان بگذاريداداره خدمات نخست مستقيمًا با   

 
اری و خدمات اجتماعی پرونده های منفرد مربوط به کمک مالی را بررسی نمی کند و در باره آنها نظر و اداره کل بهد

ما يک اداره مرکزی دولتی هستيم که با مسائل کلی و عمومی مانند توسعه، پيگيری، انتقال . راهنمائی ارائه نمی دهد
  را در راهنمائی های کلی ما موسوم بهکمک هزينهمون  می توانيد اطالعات کلی پيراشما. دانش و هماهنگی کار ميکنيم

:بيابيد"  دفترچه کمک مالی"و همچنين در )  SOSFS 2003:5) 
 (handboken om ekonomiskt bistånd)  

 
 

 چگونه می توانم کمک مالی درخواست نمايم؟
 

 با چه کسی بايستی تماس بگيرم؟
 غالباً خدمات اجتماعیاداره . ماس بگيريد و يک وقت رزرو کنيد در کمون محل زندگی تان تخدمات اجتماعیبا اداره 

خدمات اداره . شما بايد نام و آدرس خود را بگوئيد. در هنگام تماس تلفنی از شما می پرسد که شما چرا تلفن زده ايد
 با ديدارگام در هنبطور مثال در آنجا نوشته شده است که .  غالبًا اطالعات کتبی نيز برای شما می فرستداجتماعی

غالبًا شما از پيش يک فرم درخواست نيز . مسئولين اداره خدمات اجتماعی، چه مدارکی را بايد همراه داشته باشيد
.دريافت می کنيد که بايستی آنرا پر کرده و همراه داشته باشيد  

 
.بياد داشته باشيد که اگر به مترجم نياز داريد، موضوع را از قبل بگوئيد  

 
ی را بايد ارائه بدهم؟چه اطالعات  

هر گاه شما .  داوطلبانه است و نمی توان بر خالف خواسته شما آنرا انجام دادمالیکمک بررسی پيرامون پرداخت 
ولی اگر شما بخواهيد که تصميم  . بررسی را قطع کند  بخواهيد که کارخدمات اجتماعیبخواهيد، می توانيد از اداره 

.  تحقيقات دقيق باشد، ضروری است که اطالعات الزم را در اختيار آنان قرار دهيد مبتنی برخدمات اجتماعیاداره 
ی و همچنين تمامی اطالعات ضروری است که شما از جمله اطالعاتی پيرامون وضع سکونت، وضعيت خانوادگ

 را، از پيرامون وضعيت مالی خود را که برای قضاوت اداره خدمات اجتماعی روی درخواست شما واجد اهميت است
.جمله درآمدتان، دارائی هايتان و هزينه هايتان را ارائه دهيد  

 
 طالعاتی که من به اداره خدمات اجتماعی ارائه داده ام، چگونه نگاهداری می شوند؟

است که تمامی اطالعاتی را که شما ارائه می دهيد و برای تصميم گيری پيرامون پرونده  موظف خدمات اجتماعیاداره 
از جمله بايد قيد شود که مسئول بررسی پرونده شما چه اطالعاتی را از . ثبت کند اهميت هستند را بنويسد و دجشما وا

اگر مسئول بررسی . ريافت کرده و چه تصميماتی در مورد شما اتخاذ کرده استساير ادارات دولتی در باره شما د
غالبًا شما در هنگام پر . يد نخست موضوع را تأييد کنيدشما بخواهد با ساير ادارات دولتی تماس بگيرد، شما باپرونده 

.، موضوع مزبور را تأييد می کنيد نامهکردن درخواست  
 

و ثبت مطالب بايد به صورت صحيح و بيطرفانه صورت گيرد و بدور از مطالب توهين آميز نسبت به شما کار نوشتن 
ر چارچوب بررسی ها و تصميمات آنان دارای اهميت هست اداره خدمات اجتماعی بايد صرفًا آن مطالبی را که د. باشد

عالوه بر اين چنانچه . شما حق داريد مطالبی را که درباره شما نوشته شده است را بخوانيد. را در پرونده شما ثبت کند
گری در شما معتقد باشيد که مطالب نادرستی درباره شما درج شده است، حق داريد بخواهيد که قيد شود که شما نظر دي

.اسناد مربوطه معموًال به مدت پنج سال نگاهداری ميشوند و سپس از بين برده ميشوند. آن مورد داشته ايد  

http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2002/2258/2002-114-15.htm


 
، مشمول قانون حفظ اسرار هستند، به عبارت ديگر،  قرار می دهيدخدمات اجتماعیاطالعاتی که شما در اختيار اداره 

البته استثناء وجود دارد، بطور مثال در برخی موارد پليس در . دنمی توان آن اطالعات را در اختيار ديگران قرار دا
. العات مزبور دست يابدضمن تحقيقات خود پيرامون يک جرم، درخواست می کند که به اط  

 
 

 اگر من اطالعاتی نادرست ارائه دهم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
اگر شما .  داده شده دريافت کرده ايد، بازپرداخت نمائيدشما ناچار خواهيد شد آن مبلغی را که بر مبنای اطالعاِت نادرسِت

اداره خدمات اجتماعی را فريب داده باشيد، مظنون به کالهبرداری خواهيد شد و موضوع می تواند منجر به آگاهانه 
.شکايت به پليس شود  

 
شم؟در هنگام ديدار با مسئولين اداره خدمات اجتماعی، چه مدارکی را بايد همراه داشته با  

اجاره نامه و قبض اجاره يا سند ديگری که نشان . شما بايد کارت شناسائی بهمراه داشته باشيد که هويت شما را نشان دهد
برای نشان دادن اوضاع مالی  . دهد کجا زندگی می کنيد و چقدر اجاره پرداخت می کنيد را نيز بايد بهمراه داشته باشيد

چنانچه درآمدی داريد، بايستی .  اظهارنامه مالياتی تان را بهمراه داشته باشيدخودتان نيز ضروری است که کپی آخرين
ليست حقوقی و همچنين پرداخت نامه هائی همچون عوايد بازنشستگی، کمک هزينه بيماری، کمک خرجی نگاهداری 

انيد ساير اسناد و شما همچنين می تو.  ماه گذشته را بهمراه داشته باشيد2-3کودک، و يا کمک هزينه مسکن در طول 
مدارکی را که بر اساس حدس خودتان می تواند به اداره خدمات اجتماعی کمک کند تا تصوير جامعی از اوضاع مالی 

.شما بدست بياورد را نيز بهمراه داشته باشيد  
 

ارائه قبِض خريد هنگامی که شما به منظوری غير از امرار معاش درخواست کمک مالی می نمائيد، غالبًا بايد بتوانيد با 
اين موضوع درباره خدمات پزشکی و . و يا گواهی تخمين هزينه و امثالهم نشان دهيد که هزينه مزبور چقدر است

اگر شما بيکار باشيد، بايد . دندانپزشکی، خريد دارو، عينک، مبلمان و ساير وسائل منزل و هزينه نقل مکان مصداق دارد
 کاريابی و يا ساير مدارکی که نشان دهد که شما در تالش جستجوی کار هستيد را ارائه بتوانيد کارت ويژه ديدار با اداره

. اگر شما مرخصی استعالجی داريد، بايد بتوانيد گواهی پزشک نشان دهيد. دهيد  
 
 

 چه افرادی می توانند کمک مالی دريافت کنند؟ 
 

 برای دريافت کمک مالی، من چه شرايطی بايد داشته باشم؟
، آخرين شبکه ايمنی برای افرادی است که دچار مشکالت موقتی خدمات اجتماعی پرداختی از سوی اداره یمالکمک 

اجتماعی می تواند خدمات اداره . شما خودتان در درجه اول مسئوليت داريد که اوضاع خود را سامان دهيد. مالی هستند
اداره کاريابی و يا در ی را که از طرف کمون و بطور مثال از شما بخواهد که در جستجوی کار باشيد و يا کارهائ

.چارچوب تدابير برای بيکاران ارائه می شود را بپذيريد  
 

معموالً اگر شما پس انداز بانکی .  هر فرد را بطور جداگانه بررسی و قضاوت می کنددرخواستاداره خدمات اجتماعی 
، مالیکمک افت  دريبرای. ت کمک مالی نخواهيد داشتداشته باشيد و يا دارائی های ديگری داشته باشيد، حق درياف

در وهله اول الزم است که شما مزايای عمومی و ساير کمک هزينه . انات مالی باشيدالزم است که شما کامًال فاقد امک
ها، از جمله کمک هزينه بيماری، حقوق مرخصی نگهداری کودک، کمک هزينه مسکن، و کمک خرجی نگاهداری 

.فت کنيدکودک را دريا  
 

؟نمايمی دريافت  کمک اضطرارمآيا می توان  
موقعيت "هيچ تعريفی درباره . آری، در صورتيکه اين خطر وجود داشته باشد که شما دچار موقعيت اضطراری شويد

.  هر پرونده و درخواستی را جداگانه بررسی می نمايدخدمات اجتماعیاداره . صورت نگرفته است" اضطراری  
 

  باشم، چه مقرراتی وجود دارد؟ارکاگر من بي
عالوه بر اين بايد نشان دهيد که در اختيار . شما بايد در اداره کاريابی ثبت نام کنيد و فعاالنه در جستجوی کار باشيد

منظور از فعاليت . بازار کار هستيد و آماده ايد مشاغل و يا فعاليت های بازار کار را که به شما پيشنهاد می شود، بپذيريد
ی بازار کار می تواند آموزش بازار کار، کارآموزی، تدابيری جهت توانبخشی شغلی و آموزش زبان سوئدی برای ها

.تدابير پيشنهادی کمون نيز جزء اين فعاليت ها محسوب می شود. باشد) ای-اف-اس(مهاجرين   



 
توانيد مستقيمًا يک کار تمام وقت چنانچه ن. در وهله اول الزم است که شما در جستجوی يک کار مناسب تمام وقت باشيد

شما بايد همچنين آماده باشيد کارهای موجود در . مناسب نيمه وقت جستجو نمائيد پيدا کنيد، می توانيد عجالتًا يک کار
.خارج از منطقه زندگی تان و يا کارهای بيرون از حيطه شغلی خودتان را نيز جستجو نمائيد  

 
جود دارد؟اگر من بيمار باشم، چه مقرراتی و  

 الزم می داند که شما مرخصی استعالجی داشته باشيد و بتوانيد گواهی پزشک نشان دهيد که دال خدمات اجتماعیاداره 
اگر مرخصی استعالجی شما . بر اين باشد که شما به دليل بيماری، توان کار کردن و يا در جستجوی کار بودن را نداريد

 ملزم بداند که پزشک معالج شما برنامه ای برای توانبخشی شما تهيه و جتماعیخدمات اطوالنی شود، ممکن است اداره 
 اين امکان را دارد که با پزشک معالج شما، صندوق بيمه و اداره کاريابی نيز تماس خدمات اجتماعیاداره . اجراء نمايد

. بگيرد تا پی ببرد که شما به چه کمکی نياز داريد  
 

ی وجود دارد؟ باشم، چه مقرراتمحصلاگر من   
نظر بر .  معموًال به افرادی که در طول ترم های تحصيلی درس می خوانند، کمک مالی نمی دهدخدمات اجتماعیاداره 

يک . اين است که شما خواهيد توانست با وام تحصيلی و يا با کمک هزينه های تحصيلی ديگر، خود را تأمين نمائيد
در . رفأ با وام تحصيلی زندگی شان را بگذرانند، اينست که کار بکنندگزينه ديگر برای افرادی که نمی توانند ص

بطور مثال اگر شما در .  می تواند استثناء قائل شودخدمات اجتماعیصورتيکه داليل ويژه وجود داشته باشد، اداره 
. موقعيت غيرمنتظره ای قرار گرفته باشيد  

 
و در جوابيه دريافتی قيد می شود که آن وجوه برای چه مدتی وام تحصيلی براساس طول ترم تحصيلی محاسبه شده است 

اگر شما فعاالنه در . در هنگام تعطيلی مدارس، شرايطی مشابه بيکاران در مورد شما اعمال می شود. بايد کفايت کند
ک مالیِ جستجوی کار تابستانی باشيد، ولی کاری نيابيد، و واجد ساير شرايط باشيد، ممکن است حق برخورداری از کم

  ) توجه نمائيدجوانان بيکاربه قسمت مربوط به . (اداره خدمات اجتماعی را داشته باشيد
 

 اگر من جوان و بيکار باشم، چه مقرراتی وجود دارد؟
به قسمت (در اينصورت همان مقرراتی که برای ساير بيکاران وجود دارد، در مورد شما نيز مصداق خواهد داشت 

مربوط به بيکاران توجه کنيد). اداره خدمات اجتماعی می تواند عالوه بر اين بطور ويژه از جوانان بيکار بخواهد که در 
اين . کارآموزی شرکت کنند و يا در ساير فعاليت هائی که منتهی به افزايش دانش و صالحيت آنان شود، شرکت کنند

: مقررات شامل گروه های زير است  
     • سال،25زير جوانان  

     • سال که بطور ويژه نياز به فعاليت هائی دارند که منتهی به افزايش دانش و صالحيت آنان شود،25ير  افراد ز
.مدارس به کمک مالی نياز دارند محصلينی که در زمان تعطيلی  •     

هد اگر يک محصل در هنگام تعطيلی مدارس درخواست کمک مالی نمايد، اداره خدمات اجتماعی می تواند از وی بخوا
. که در کارآموزی شرکت کنند، حتی اگر تحصيالت مزبور نيازی به آن کارآموزی نداشته باشند  

 
اگر شما بدون داليل موجه از پذيرش کارآموزی يا ساير فعاليت هائی که منتهی به افزايش دانش و صالحيت شما شود، 

اداره خدمات اجتماعی . الی را رد کندصرفنظر کنيد، اداره خدمات اجتماعی می تواند درخواست شما برای کمک م
.  را کاهش دهدهمچنين می تواند در چنين شرايطی ميزان کمک مالی شما  

 
، چه مقرراتی وجود دارد؟ و ترک تحصيل کرده باشمباشمجوان اگر من   

 سال سن 18الی اگر شما با. ، بايد پدر و مادرتان هزينه های شما را بپردازند سال سن داشته باشيد18چنانچه شما زير 
داشته باشيد، می توانيد درخواست کمک مالی نمائيد و در عين حال بايد به اداره خدمات اجتماعی نشان دهيد که در 

احتمال دارد که اداره خدمات اجتماعی از شما بخواهد که در کارآموزی و يا در ساير فعاليت هائی . جستجوی کار هستيد
). توجه نمائيدجوانان بيکاربه قسمت مربوط به . (ت شما شود، شرکت کنيدکه منتهی به افزايش دانش و صالحي  

 
ا بتوانيد از کمک مالی برخوردار تاداره خدمات اجتماعی نمی تواند از شما بخواهد که مجددًا در دبيرستان ثبت نام نمائيد 

.شويد  
 
 
 



اتی وجود دارد؟اگر من جوان باشم و بخواهم از خانه پدر و مادر نقل مکان کنم، چه مقرر  
اگر شما .  سالگی کودکان خود، هزينه های آنان را تأمين نمايند18بر اساس قانون، پدر و مادر موظف هستند که تا سن 

اين .  سال شما تمام شود، وظيفه پدر و مادر شما تمديد می شود18می رويد، هنگامی که ) دبيرستان(همچنان به مدرسه 
.  سالگی شما معتبر خواهد بود21 برويد و حد اکثر تا سن موضوع تا هنگامی شما به مدرسه  

 
ولی جوانان حق بديهی برای .   ساله هائی که به مدرسه نمی روند، می توانند رأسًا درخواست کمک مالی نمايند20-18  

 و مادر نقل جوانانی که قصد دارند از خانه پدر. قل ندارندتسدريافت کمک هزينه بابت مخارج استقرار خانه و زندگی م
 آنان وجود داشته باشد، بطور مثال داليل پزشکی، کمک هزينه نقل مکانند، در صورتيکه داليل قوی برای مکان کن

می خانه پدر و مادر نقل مکان اصل بر اين گذاشته می شود که هنگامی جوانان از . جهت اسکان دريافت خواهند کرد
.  بپردازندمزبور را خودشانند که بتوانند هزينه های کن  

 
 

؟ايم کمک مالی دريافت نممبرای چه اهدافی می توان  
 

 کمک مالی چيست؟
کمک مالی، که نام قبلی آن کمک هزينه اجتماعی است، نوعی حمايت مالی است که مبتنی است بر قانون خدمات 

يک زندگی در سطح اين کمک مالی برای گذران زندگی و همچنين برای ساير هزينه های ضروری به منظور . اجتماعی
.قابل قبول، دريافت می شود  

 
 استاندارد غمبل(کمک مالی به منظور گذران زندگی، کمک مالی امرار معاش ناميده می شود و شامل يک مبلغ استاندارد 

برای رفع ساير نيازها و از جمله مسکن، هزينه برق مصرفی منزل و غيره ) معقول(و هزينه های موجه ) سراسری
اينها . ه هائی که مشمول کمک مالی امرار معاش نيستند، ساير هزينه های گذران زندگی ناميده می شوندهزين. است

به سؤال . ( گذران زندگی ضروری هستند برایهزينه هائی است که ربط چندانی به امرار معاش ندارند ولی با اينحال
). توجه نمائيدساير کمک هامربوط به   

 
هزينه امرار معاش است؟چه هزينه هائی مشمول کمک   

مبلغ استاندارد سراسری  شامل هزينه های غذا، لباس و کفش، اوقات فراغت و بازی، بهداشت و درمان، بيمه کودک و 
 اداره خدمات اجتماعیدر صورتيکه . جوانان، کاالهای مصرفی، و همچنين روزنامه، تلفن و عوارض تلويزيون استنو

 مبلغ باالتر و يا پائين تری از مبلغ استاندارد دل ويژه ای وجود دارد، می توانيتشخيص دهد که در پرونده خاصی دال
مبلغ استاندارد سراسری بر اساس محاسبات اداره کل حمايت از مصرف کنندگان تعيين شده . دنمايسراسری را محاسبه 

  .است
صرفی منزل، اياب و ذهاب به محل کمک مالی امرار معاش از جمله شامل هزينه های موجه برای مسکن، هزينه برق م

اين سؤال که کدام هزينه ها را می توان در اين . کار، بيمه منزل و عضويت در سنديکا و صندوق بيمه بيکاری می باشد
زمره حساب کرد، بطور جداگانه و فردی بررسی می شود ولی معموًال آن هزينه هائی که قابل قبول هستند، محاسبه می 

  .زينه های قابل قبول، هزينه هائی است که در ّحد معقول و موجه باشندمنظور از ه. شوند
 

 مبلغ استاندارد سراسری برای چه مخارجی بايد کفايت کند؟
 اين محاسبه بر اساس غذای معمولی و مفيد برای چهار هفته شامل صبحانه، ناهار، شام، عصرانه و غذای ما بين :غذا

هم مواد اوليه و هم غذاهای نيمه آماده در اين محاسبه منظور شده اند ولی خريد . وعده های غذائی، صورت گرفته است
مخارج خانوار تک نفری قدری باالتر است، زيرا بايد بسته های . شيرينيجات، تنقالت و شراب در نظر گرفته نشده است
. کوچک تر خريداری کرد و ضايعات هم بيشتر است  

 
هزينه تعمير کفش، خشک . ای فصل ها، آب و هواها و موقعيت های مختلف لباس و کفش معمولی بر:لباس و کفش

. شوئی و همچنين هزينه های جانبی مانند کيف، ساعت و چتر نيز در نظر گرفته شده است  
 

فعاليت های   فعاليت های معمولی اوقات فراغت در داخل سالن و در هوای آزاد مانند ورزش و:اوقات فراغت و بازی
حق عضويت در باشگاه ها و انجمن ها، رفتن به سينما، گوش دادن : نه های زير نيز در نظر گرفته شده اندهزي. فرهنگی

برای کودکان خردسال تر، هزينه وسائل . به موسيقی، خواندن کتاب، دوچرخه سواری، شنا و آبتنی، اسکی و پاتيناژ
راغت مانند سفر تفريحی، داشتن حيوانات خانگی و فعاليت های گرانتر اوقات ف. بازی و سرگرمی نيز محاسبه شده است

. هزينه کامپيوتر و بازی های کامپيوتری در نظر گرفته نشده است  



 
هزينه . ی بهداشتی مانند صابون، خمير دندان، مسواک و ِکِرم پوست در نظر گرفته شده استکاالها: بهداشت و درمان

هزينه پوشاک برای کودکان زير سه سال در . و نواربهداشتی نيز در نظر گرفته شده استکوتاه کردن مو، ريش تراش 
به . (کاالها و وسائل درمانی ، ديدار با پزشک، دندانپزشک و خريد دارو در نظر گرفته نشده است. نظر گرفته شده است

). توجه نمائيدساير کمک هاسؤال مربوط به   
 

.هی بيماری و حوادث بيمه گرو:بيمه کودک و نوجوانان  
 

االهائی که برای نگهداری منزل، لباس و کفش ضروری هستند، مانند پودر لباسشوئی، مايع  شامل ک:کاالهای مصرفی
کاغذ توالت و حوله کاغذی، دستمال کاغذی،  . مايع پاک کننده، کيسه جاروبرقی، المپ و واکس کفش ظرفشوئی و

. سب و غيره نيز محاسبه شده اندنايلون محافظ غذا و کيسه فريزر، نوار چ  
 

 حق آبونمان روزنامه، عوارض تلويزيون و هزينه تلفن و از جمله بخشی از هزينه :روزنامه، تلفن و عوارض تلويزيون
هرينه کانال تلويزيون کابلی، اينترنت و . هزينه های کاغذ نامه، کارت پستال و تمبر نيز محاسبه شده اند. تلفن همراه
.  نظر گرفته نشده استکامپيوتر در  

 
چگونه تعيين می شود؟مبلغ استاندارد سراسری   

مبالغی که جزء مبلغ استاندارد هستند، براساس محاسبه . مبلغ استاندارد سراسری هر ساله توسط دولت تعيين می شود
 عبارت ديگر نه به. ت از مصرف کنندگان تعيين شده اند و بايد در سطح يک مصرف معمولی باشندهای اداره کل حماي

. اين مبلغ ها برای خانوارها و گروه های سنی گوناگون درنظر گرفته شده اند. مصرف حداقل و نه مصرف لوکس  
 

 در مورد مبلغ استاندارد سراسری، برگه های اطالعاتیاداره کل بهداری و خدمات اجتماعی هر ساله از طريق 
.اطالعاتی منتشر می نمايد  

 
ئی بيش از آنچه که در مبلغ استاندارد سراسری در نظر گرفته شده است، داشته باشم، آيا اگر من هزينه ها  

ی دريافت کنم؟می توانم کمک هزينه باالتر  
اداره خدمات . اداره خدمات اجتماعی می تواند در مواردی مبلغی باالتر از مبلغ استاندارد را محاسبه نمايد. آری

. د و پس از قضاوت مجزا روی يک پرونده، اقدام به پرداخت مبلغ باالتر بنمايداجتماعی می تواند تنها در موارد منفر
بطور نمونه، اگر شما به غذای گرانتر نياز داشته باشيد، يا نياز شديدی به تلفن و يا فعاليت های اوقات فراغت داشته 

که نيازهای شما منجر به هزينه های در چنين شرايطی، شما بايستی بتوانيد به اداره خدمات اجتماعی نشان دهيد . باشيد
. باالتر از مبلغ استاندارد می شود  

 
تواند در موارد خاصی و آنگاه که داليل ويژه ای  می اداره خدمات اجتماعیيعنی . مصداق داردعکس اين موضوع نيز 

. وجود داشته باشد، مبلغ پائين تر از مبلغ استاندارد را بپردازد  
 

صی يا آپارتمان سرقفلی زندگی کنم نيز کمک هزينه مخارج مسکن دريافت کنم؟آيا اگر من در ويالی شخ  
توصيه اداره کل بهداری و خدمات اجتماعی . آری، عامل تعيين کننده اينست که هزينه مزبور در يک سطح معقول باشد

، از جمله هزينه آب، آنست که هزينه سکونت در ويال، شامل وجوه پرداختی بابت بهره بانکی و هزينه های جاری مسکن
هزينه سکونت در آپارتمان سرقفلی شامل . گرما، جمع آوری ذباله ها، بيمه ساختمان و هزينه مربوط به اجاره زمين باشد

معموًال به ) اقساط(بازپرداخت وام بانکی . پرداخت هزينه ماهيانه آپارتمان و وجوه پرداختی بابت بهره بانکی است
. حساب نمی آيد  

 
ابل قبول مخارج مسکن چقدر است؟ميزان ق  

بر اساس . هيچگونه مقررات روشن و ساده ای در مورد اينکه ميزان قابل قبول مخارج مسکن چقدر است، وجود ندارد
دستورهيئت دولت، بايستی اداره خدمات اجتماعی قضاوت کند که يک ميزان قابل قبول در هر مورد ويژه کدام است و 

.  شخص کم درآمد مقايسه نمايدآنرا با توانائی مالی يک  
 
 
 



 اجتماعی، بايستی اداره خدمات اجتماعی با توجه به هزينه های واقعی بر اساس توصيه اداره کل بهداری و خدمات
هزينه های مزبور بايستی با . زندگی در مسکن و با توجه به نياز واقعی شخص مورد نظر به آن مسکن قضاوت کند

های عمومی مسکن و يا ساير شرکت های بزرگ مسکن در منطقه مسکونی شما و يا در اجاره های معمول در شرکت 
اين توصيه مبتنی بر اين انديشه است که اين نوعی سکونت است که معموًال اشخاص کم . مناطق مجاور مقايسه شوند

.  درآمد توانائی مالی آنرا دارند  
 

ی وجود دارد؟ اجاره ای دست دوم، چه مقرراتمسکندر صورت سکونت در   
شما بايد . عمومًا همان مقرراتی که در مورد مسکن اجاره ای دست اول وجود دارد، در اين مورد نيز اجراء می شود

و شما ) در اداره ماليات(اسم شما بايد در آن آدرس ثبت شده باشد . بتوانيد نشان دهيد که در آدرس مزبور زندگی می کنيد
آن اطالعاتی که اداره خدمات اجتماعی بدان نياز دارد تا بتواند تشخيص دهد که .  نشان بدهيدبايد بتوانيد قرارداد اجاره را

اطالعاتی درباره مساحت از جمله . آيا آن اجاره در يک حد قابل قبول هست يا نه، بايستی در آن قرارداد قيد شده باشد
 شود و چه هزينه هائی جزء اجاره حساب شده است، بايد خانه، استاندارد آن، آيا آن خانه مبله يا غير مبله اجاره داده می

آيا در مورد هزينه برق مصرفی منزل و تلفن به توافق رسيده ايد؟ درست بمانند مسکن اجاره . در قرارداد قيد شده باشد
ج ای دست اول، وضعيت مسکن در منطقه مسکونی شما و يا در مناطق مجاور معين می کند که ميزان قابل قبول مخار

اداره خدمات اجتماعی می تواند در قضاوت خود، نياز شما به مسکن و همچنين امکانات شما برای . مسکن چقدر است
. يافتن يک مسکن جديد را نظر بگيرد  

 
اگر شما جزء افرادی هستيد که می توانند کمک هزينه مسکن دريافت کنند، اداره خدمات اجتماعی می تواند از شما 

.  قرارداد اجاره ای داشته باشيد که به شما حق دهد تا ازکمک هزينه مسکن برخوردارشويدبخواهد که آنچنان  
 

 آيا من حق دارم بابت هزينه های غير از امرار معاش کمک مالی دريافت نمايم؟
 بابت هزينه های  حتیپس از بررسی جداگانه و فردِی اداره خدمات اجتماعی روی درخواست شما، می توانيد. آری
توصيه های  و خدمات اجتماعی در قسمت اداره کل بهداری. ری غير از امرار معاش نيز کمک مالی دريافت نمائيدديگ

بطور مثال .  درباره کمک مالی بطور نمونه به نيازهائی اشاره می کند که عالوه بر امرار معاش وجود دارندعمومی
:هزينه های زير  

    بهداشت و درمان-
    خدمات دندانپزشکی-
    عينک-
    تجهيزات منزل-
    نقل مکان-
    وسائل نوزاد-
    مسافرت بمنظور ديدار فرزند-
    خدمات کمونی-
    هزينه درخواست نامه و ثبت نام-
    تمدد قوا و هزينه کفن و دفن-

ده شوند ضروری تشخيص دااين موارد تنها چند نمونه است و ممکن است که کمک مالی حتی برای مقاصد ديگری که 
چنانچه داليل ويژه ای وجود داشته باشد، می توان در موارد خاصی بابت بازپرداخت بدهی ها نيز  . نيز پرداخت شود

.کمک مالی دريافت کرد  
 

است کمک مالی " ضمانت هزينه حداکثر"در مورد بهداشت، درمان و دارو، شما معموًال بابت هزينه هائی که شامل 
 اداره خدمات اجتماعینه خدمات دندانپزشکی بايد معموًال پيش از شروع درمان از طرف هزي. دريافت خواهيد کرد

اداره خدمات اگر درمان مزبور گران باشد، . خدمات دندانپزشکی اورژانس ازاين قاعده مستثنی است. تصويب شود
.  قرار دهد می تواند از دندانپزشک ديگری بخواهد که پيشنهاد و درمان شما را مورد قضاوتاجتماعی  

 
افرادی که يک مسکن شخصی بدست می آورند، دارای حق مسلمی برای دريافت کمک مالی جهت خريد مبلمان و غيره 

بطور مثال در صورتيکه شما بطور اضطراری و يا به علت در . نيستند، مگر اينکه داليل ويژه ای وجود داشته باشد
شما جوان هستيد و ناچاريد از خانه پدر و مادر نقل مکان کنيد تا يا اينکه . معرض خطر بودن نقل مکان کرده باشيد
منطقه ديگر بمنظور ديدار با يکديگر مسافرت ديداری اولياء يا فرزندان به . بتوانيد شرايط زيستی معقولی داشته باشيد

  .منظور از تمدد قوا، بطور مثال هزينه مسافرت و يا اجاره کردن کلبه تفريحی است. است
 



ورد کفن و دفن، بايد در وهله اول از دارائی های احتمالی موجود و ماترک شخص متوفی جهت پرداخت هزينه در م
پرداخت صورتحساب های پرداخت نشده اجاره، تلفن،  پرداخت هزينه های کفن و دفن مقدم بر. های مربوطه استفاده کرد

ا بدهد، بايد اين کمک برای يک کفن و دفن آبرومندانه  کمک مالی به شمخدمات اجتماعیاگر اداره . برق و امثالهم است
. بايد در چارچوب موازين خود، به خواسته های بازماندگان توجه نمايدخدمات اجتماعیاداره . کافی باشد  

 
 آيا من می توانم از اداره خدمات اجتماعی پول قرض بگيرم؟
 بازپرداختمربوط به به سؤال . ه بايد بازپرداخت شودنه، ولی شما می توانيد در مواردی کمک مالی دريافت نمائيد ک

.توجه نمائيد  
 
 

 کمک مالی چگونه محاسبه می شود؟
 

 کمک هزينه امرار معاش چگونه محاسبه می شود؟
.ماهيانه محاسبه می شود معموًال بصورت کمک هزينه امرار معاش  

 
 در محاسبات اداره خدمات اجتماعی، افراد . مزبور شامل چه افرادی استخانوارنخست در نظر گرفته می شود که 

سپس يک . متأهل، همزی و زوج های ثبت شده معموًال عضو خانوار تلقی می شوند و دارای اقتصاد مشترک هستند
 هزينه های فردی تمام اعضای خانواربرای بدست آوردن اين رقم، . هزينه استاندارد برای آن خانوار محاسبه خواهد شد

. با هم جمع می شود های مشترک خانوارهزينهو همچنين   
 

با جمع کردن مبلغ استاندارد سراسری، هزينه ماهيانه احتمالی مسکن، هزينه برق مصرفی منزل، اياب و ذهاب به محل 
اين . کار، بيمه منزل و عضويت در سنديکا و صندوق بيمه بيکاری، مبلغ مورد نياز ماهيانه يک خانوار بدست می آيد

کمک هزينه امرار معاِش مورد نياز يک خانوار با کسر کردن درآمدهای احتمالی . باشند) موجه(يد قابل قبول هزينه ها با
:ش محاسبه را می توان چنين بيان نمودرو. يک خانوار از مبلغ مزبور بدست می آيد  

 
 هزينه های فردی

هزينه های مشترک خانوار+   
هزينه های موجه+   

 - درآمدها
ار معاِش مورد نيازکمک هزينه امر=   

 
يافت می نمايند؟ چرا افراد مختلف کمک هزينه امرار معاش به ميزان غير يکسان در  

اين بدان معناست . کمک هزينه امرار معاِش، همانند ساير کمک های مالی، بصورت جداگانه و فردِی بررسی می شود
يک مثال روشن در اين مورد اينست که يک . که محاسبه بر اين اساس صورت می گيرد که هر فردی چقدر نياز دارد
ريافت می نمايد، زيرا نياز و هزينه های ماهيانه  خانواده بچه دار بيشتر از يک فرد مجرد کمک هزينه امرار معاِش د

 متفاوتی دريافت نمايند، زيرا هزينهولی در عين حال ممکن است که دو نفر در شرايط مشابه نيز کمک . بيشتری دارد
. خدمات اجتماعی نيازهای آنان را متفاوت ارزيابی می نمايداداره   

 
دريافتی ام دارد؟درآمد و دارائی های من چه تأثيری بر ميزان کمک مالی   

هنگامی که اداره خدمات اجتماعی نياز يک خانوار به کمک هزينه را بررسی و محاسبه می نمايد، معموًال تمامی درآمد 
از جمله حقوق، غرامت پايان خدمت، کمک هزينه . ضای خانوار در نظر گرفته می شوداع)  از مالياتپس(های خالص 

بيماری، حقوق مرخصی نگهداری کودک، غرامت بيکاری، عوايد بازنشستگی، کمک هزينه کودک، کمک خرجی 
 هزينه معموًال بازپرداخت مالياتی، غرامت ها و کمک. نگاهداری کودک و کمک هزينه مسکن در نظر گرفته می شود

  .های پرداخت شده از سوی شرکت های بيمه نيز در اين مورد منظور خواهد شد
 

اگر شما سپرده بانکی، سهام و دارائی های ديگری داشته باشيد که بتوان به آسانی بدان دسترسی يافت، بايد نخست از آن 
دسترسی بدان ها دشوار باشد، مانند خانه يا اگر شما دارائی هائی غير نقدينه داشته باشيد که . امکانات استفاده نمائيد

آپارتمان سرقفلی، می توانيد در طول يک دوره کمک مالی دريافت نمائيد، يعنی در هنگامی که دارائی هائی خود را می 
. فروشيد يا نقد می کنيد، و سعی می کنيد که مشکالت مالی خود را به نحو ديگری حل کنيد  

 



شته باشم، می توانم کمک مالی دريافت نمايم؟ آيا در صورتيکه اتوموبيل دا  
يک اتوموبيل، صرفنظر از اينکه آيا از آن استفاده شود يا نه، يک دارائی است که می توان آنرا فروخت و از وجوه 

ولی اداره خدمات اجتماعی در هر مورد ويژه بطور خاص تصميم می گيرد که آيا می توان آن . مزبور استفاده نمود
آنان از جمله بهای اتوموبيل را در نظر می گيرند و اينکه شما در .  را به عنوان يک دارائی بحساب آورد يا نهاتوموبيل

، موقت باشد و يا شما برای شغل خودتان به کمک مالیاگر نياز شما به . به کمک مالی نياز داريدطول چه مدتی 
عالوه بر اين . د بپذيرد که شما اتوموبيل خود را نگاه بداريداتوموبيل نياز داشته باشيد، اداره خدمات اجتماعی می توان

. مهم است که اتوموبيل شما آنچنان کهنه باشد که از محل فروش آن نتوان درآمد چندانی بدست آورد  
 

ز صيه دارد که چنانچه برای شغل خودتان به اتوموبيل نياز داشته باشيد، و يا نيااداره کل بهداری و خدمات اجتماعی تو
جزء نيازهای ) بنزين، تعميرات و غيره(داشته باشيد با اتوموبيل به محل کار خود برويد، هزينه های جاری اتوموبيل 

. در غير اينصورت بايستی شما راسًا هزينه های مزبور را تقبل نمائيد. ماهيانه شما بحساب آيد  
 

ريافت نمايم؟ آيا در صورتيکه ويالی تفريحی داشته باشم، می توانم کمک مالی د  
دارائی است که می توان آنرا فروخت و از پول آن استفاده نمود، البته به شرط آنکه فروش آن يک ويالی تفريحی، نوعی 

غالباً . در بر دارنده يک مازاد مالی باشد، يعنی که پس از بازپرداخت وام بانکِی احتمالی مسکن، پول اضافی باقی بماند
ويالی ، موقت، يعنی حد اکثر چهارماه باشد، اداره خدمات اجتماعی می پذيرد که شما کمک مالیاگر نياز شما به 

.  خود را نگاه بداريدتفريحی  
 

 آيا در صورتيکه ويال و يا آپارتمان سرقفلی داشته باشم، می توانم کمک مالی دريافت نمايم؟ 
خت ولذا اين موضوع حق شما برای دريافت يک ويال و يا آپارتمان سرقفلی نوعی دارائی است که می توان آنرا فرو

 توصيه دارد که تنها هنگامی که نياز شما به اداره کل بهداری و خدمات اجتماعی. کمک مالی را تحت تأثير قرار می دهد
البته .  بعنوان دارائی شما بحساب آيدويال و يا آپارتمان سرقفلی درازمدت، يعنی بيش از چهارماه باشد، باشد، کمک مالی

به شرط آنکه فروش آن در بر دارنده يک مازاد مالی باشد، يعنی که پس از بازپرداخت وام مسکن احتمالی ، پول اضافی 
.باقی بماند  

 
ممکن است داليلی وجود داشته باشد که بر . جام دهديک بررسی جداگانه و فردِی ان بايد هميشه اداره خدمات اجتماعی

اينچنين داليلی از جمله عبارتند از مشکل يافتن مسکن جديد، .  را بفروشيداساس آن ضروری نباشد شما مسکن خود
اگر با اين حال . مشکل بودن فروختن مسکن، و يا اينکه نقل مکان به محل ديگر برای شما و خانواده تان نامناسب باشد

که شما وقت کافی برای اين  توصيه دارد اداره کل بهداری و خدمات اجتماعیشما ناچار باشيد مسکن خود را بفروشيد، 
. منظور از وقت کافی حد اقل چهار ماه است. اقدام داشته باشيد  

 
 

 آيا ممکن است من ناچار شوم وجوه دريافتی را بازپرداخت نمايم؟
 

 آيا ممکن است من ناچار شوم وجوه دريافتی از اداره خدمات اجتماعی را بازپرداخت نمايم؟
 باز ی بخواهد که وجوه دريافتی می تواند در موارداداره خدمات اجتماعیماعی، بر اساس قانون خدمات اجت. آری

  :، از جمله در موارد زيردنشوپرداخت 
اگر کمک مالی شما، بعنوان پيش پرداخت و در هنگام انتظار پرداخت حقوق، کمک هزينه بيماری، حق     •     

 بازنشستگی يا کمک هزينه مسکن پرداخت شده باشد،
     •  شما به دليل درگير شدن در يک اعتصاب و ساير نزاع های بازار کار، کمک مالی دريافت کرده باشيد، اگر   
اگر شما پول داشته باشيد ولی به داليلی از جمله اعتصاب، مشکالت کامپيوتری و امثالهم نتوانيد بدان پولها      •     

.اشيد،         دست يابيد و لذا کمک مالی دريافت نموده ب  
و حتی  . اگر شما به دليِل دادن اطالعات نادرست و يا به دليل اشتباهات ديگر کمک مالی دريافت نموده باشيد     •     

لذا مهم است که شما .  به دليل اشتباهات ديگرپرداخت زيادی صورت داده باشداداره خدمات اجتماعی         اگر   
. را کنترل نمائيد تا ناچار به بازپرداخت وجوه مزبور نشويداعیاداره خدمات اجتم         پرداخت های   

الزم است که يک تصميم کتبی در اين مورد  بتواند پول های پرداختی را مطالبه نمايد، اداره خدمات اجتماعیبرای اينکه 
. وجود داشته باشد و شما بايد يک نسخه از آنرا دريافت نمائيد  

 
 
 



 نيز پول های قانون بيمه های عمومیاند عالوه بر قانون خدمات اجتماعی، با استناد به اداره خدمات اجتماعی می تو
: پرداختی را مطالبه نمايد  

     •    اگر کمک مالی مزبور نوعی پيش پرداخِت يک پرداخِت عطف ما سبِق يک غرامت ماهيانه باشد که شما  
حق بازنشستگی، کمک هزينه فعاليت، کمک هزينه بيماری،          از صندوق بيمه درخواست نموده ايد، از جمله   

.          کمک هزينه مسکن و يا کمک خرجی نگاهداری کودک  
.  بيمه مطالبه می نمايددر اين موارد، اداره خدمات اجتماعی پول های پرداختی را مستقيمًا از صندوق  

 
 

يافت کنم، چه کاری می توانم انجام اگر اداره خدمات اجتماعی بگويد که من حق ندارم کمک مالی در
 دهم؟

 
 اگر اداره خدمات اجتماعی بگويد که من حق ندارم کمک مالی دريافت کنم، چه کاری می توانم انجام دهم؟

 موظف اداره خدمات اجتماعی. شما حق داريد يک درخواست نامه ارائه دهيد و بخواهيد که آن مورد بررسی قرار گيرد
شما همچنين حق داريد يک . شما، در مورد تهيه و تنظيم درخواست نامه به شما کمک نمايداست که در صورت نياز 

. پاسخ کتبی دريافت نمائيد و چنانچه بخواهيد، می توانيد از آن تصميم شکايت نمائيد  
 

 آيا می توان از تصميم اداره خدمات اجتماعی شکايت نمود؟
حتی اگر با بخشی از . ضی نباشيد، می توانيد از آن شکايت نمائيد رااداره خدمات اجتماعیچنانچه از تصميم . آری

ضروری است که شما ظرف سه هفته پس . درخواست شما موافقت نشده است نيز حق داريد از آن تصميم شکايت نمائيد
.از تاريخ دريافت تصميم، از آن شکايت نمائيد  

 
.  صحيح بوده است يا نهاداره خدمات اجتماعیا تصميم يک شکايت بدين معناست که دادگاه بررسی خواهد نمود که آي

.  بايد تصميم خود را بر اساس حکم دادگاه تغيير دهداداره خدمات اجتماعیدادگاه می تواند تصميم را تغيير دهد و 
ادگاه دولت چنانچه شما از حکم دادگاه اداری استان نيز ناراضی باشيد، می توانيد به دادگاه استيناف اداری و بألخره به د

به اصطالح (در اين صورت دادگاه رأسًا تصميم خواهد گرفت که آيا آن شکايت نامه را بررسی کند يا نه . شکايت نمائيد
).اجازه تجديد بررسی  

. بايد به شما اطالع دهد که اين مراحل چگونه طی می شود و در صورت نياز به شما کمک بدهداداره خدمات اجتماعی  
 

شکايت نمود؟چگونه می توان   
يک شکايت بايد بشکل بسيار ساده انجام . نيازی به پرسشنامه ويژه ای نيست. شکايت بايستی بصورت کتبی انجام شود

اگر شما در اين . مهم اينست که شما بيان نمائيد که از کدام تصميم شکايت داريد و چه چيزی به نظر شما غلط است. شود
.  موظف است به شما کمک بدهدات اجتماعیاداره خدممورد به کمک نياز داريد،   

 
شکايت نامه شما بايد .  که تصميمی در مورد پرونده شما گرفته بفرستيداداره خدمات اجتماعیشکايت خود را به آن 

. واگذار شوداداره خدمات اجتماعیحداکثر سه هفته پس از آنکه شما تصميم را دريافت کرديد، به   
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