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 المالیة معلومات حول المساعدات االجتماعیة

والسكن. الھدف من المساعدات  للمعیشةالالزمة  المصاریف تسدیدالمساعدات االجتماعیة المالیة ھي دخل مؤقت یستخدم ل
 .ھو أن تكون قادًرا على إعالة نفسك بأسرع ما یمكنالمالیة االجتماعیة 

من خالل  مثال .المالیة ینبغي أن تكون قد جربت جمیع الفرص األخرى قبل أن یحق لك الحصول على المساعدات اإلجتماعیة
 NAV معرفة الفرص المتاحة لك، فیمكنك االتصال بـمعلومات لالخاصة. إذا كنت بحاجة إلى  كالعمل أو دخل آخر أو أموال

 .داتللحصول على المشورة واإلرشا

 الطلب قبل تقدیم
عند تقدیم الطلب علیك تقدیم معلومات عن نفسك ووضعك المالي. یجب علیك بشكل أساسي توثیق المعلومات من خالل 

 .أیًضا توثیق الوضع المالي لزوجتكعلیك إذا كنت متزوًجا فیجب  الخاص بك.الطلب مرفقات 
 :أمثلة على ما قد یُطلب منك توثیقھ 

 ضریبى.القرار اإل  •
 جمیع الحسابات المصرفیة.الرصید في   •
 )...الخ.الطفل فقةنو مساعدات مالیة أخرىالدخل (مثل قسیمة الراتب و  •
 البیت. عقد إیجار   •
 أجرة حضانة األطفال / الترفیھ المدرسي.  •
 .للقاء الطفلزیارات   •

 

یمكنك أیًضا تقدیم طلب  .لحصول على مساعدات اجتماعیة مالیة والحصول على تقییم فرديللكل فرد الحق في تقدیم طلب 
لحصول على خدمة "معلومات ونصائح وإرشادات" بغض النظر عما إذا كان یحق لك الحصول على مساعدات اجتماعیة ل

 stange.no/navالرابط  فيالتقدیم متوفرة  ةمالیة. إستمار

 فرص أخرى
الرابط  فيالتقدیم  ةالعثور على استماریمكن  .السكنتحقق مما إذا كان یحق لك الحصول على بدل السكن من بنك   •

husbanken.no. 
 .لوظائفالعمل/ ان البحث ع  •
 فقة الطفل.نأموال الضرائب، إعانة الطفل الشھریة، أموال العطلة الصیفیة،   •

 

 الحاالت الطارئة
من طعام بنفسك ما تحتاجھ ك ال تستطیع توفیر كل تعني أنارئة یتم الرد على طلبك سریعا. الحالة الطارئة إذا كنت في حالة ط

حصل سوف ت طارئة إذا كنت في حالة الكھرباء.مثل عنك، نقطاع الخدمات الضروریة إونفقات لمنع  المواصالت مصاریفو
 .سریعة إجابةعلى 

 
 المواصالتمصاریف 

إذا كانت لدیك  العادیة. المواصالتمصاریف ھو لتغطیة المعیشة  مساعداتالمقصود من توجیھات الدولة بخصوص 
إلى  المالیة االجتماعیة اتال تھدف المساعد لذلك.إضافیة  مساعداتللحصول على طلب م یمصاریف سفر كبیرة فیمكنك تقد

 .سیارتك الخاصة، ما لم یكن ذلك ضروریًا للغایة بالنسبة لكمصاریف أو سیارات لارخصة قیادة الحصول على تغطیة تكلفة 
 

 إجراءات ما بعد تقدیم الطلب
إذا لم تقدم جمیع  إذا استغرق األمر أكثر من شھر فستتلقى إجابة أولیة. في الوقت الذي تستغرقھ معالجة الحالة. تفاوتھناك 

 .المرفقات الالزمة لتوثیق حالتك، فقد یستغرق األمر وقتًا أطول قبل أن تتلقى ردًا على طلبك
غالبًا ما نطلب منك طلبًا واحدًا أو أكثر في القرار،  بعنایة.بمجرد أن ننتھي من معالجة طلبك ستتلقى قراًرا علیك قراءتھ 

مواعید دفع و المدفوعات لكمن المعلومات حول المبالغ و االخاص بك مزید تحمل رسالة القرار تلبیتھ.والذي یجب علیك 
 .رارفي القالمذكورة المبالغ والمدفوعات 



یتم  القرار.لالستئناف ھو ثالثة أسابیع من تاریخ استالمك  ةالنھائی المھلةیمكنك االستئناف إذا كنت تعتقد أن القرار خاطئ. 
ترغب إذا كنت  NAVقضیتك. أخبر مكتب ناف أوراق  اآلطالع علىالحق في  كل. NAV Stangeالى إرسال الشكوى 

 .في ذلك

 یجب علیك إبالغنا بالتغییرات
 على سبیل المثال، یمكن أن یكون التغییر: یجب أن تخبرنا إذا تغیر وضعك بعد تقدیمك الطلب.

، وبدل البحث عن العمل مالیة للدوراتمساعدات ، ومساعدات الوالدة لمرة واحدةمثل  .آخر إذا حصلت على دخل  •
AAP ،إذا  ذلك. وغیر التمھیدي، والھدایاوراتب البرنامج ، عن العمل العجز التقاعدیة بسببوإعانات البطالة، و

 للمعیشة،المال  صرفیجب علیك  الوثائق المطلوبة.یجب علیك تقدیم فNAV ال یدفع من قبل مكتب كدخل كان
 .وعلیك إدارة دخلك الخاص قدر اإلمكان

 إذا كنت تخطط لإلنتقال.  •
 والمؤسسات العالجیة.على سبیل المثال المستشفیات والسجون  صحیة. اتمؤسس الى دخلتأُ إذا   •
 إذا كان ھناك تغییر في عدد األفراد الذین تعیش معھم.  •

 

 من العمر عامااألطفال فوق ثمانیة عشرة 
إذا كانوا بحاجة إلى مساعدات  یجب على األطفال الذین تزید أعمارھم عن ثمانیة عشرة عاًما إعالة أنفسھم بشكل أساسي.

إذا كان لدیك أطفال فوق سن ثمانیة  الثانویة العامة. في درسواما لم ی ة بھمخاص اتفیجب علیھم إرسال طلب مالیة اجتماعیة
المالیة منحة ال وثیقةبالطلب إرفق  الطلب.في  تسلیط الضوء علیھم، فیجب علیك العامة الثانویة درسون فيعشرة عاًما وی

 .من صندوق القرضالمدفوعة  لطالبل
   

 حدد لكتُ قد الشروط التي 
تلقي المساعدات االجتماعیة المالیة، من أجل ما أن تشارك في نشاط علیك إذا كان عمرك أقل من ثالثین عاًما فیجب 

قد یتطلب ذلك أیًضا المشاركة في األنشطة حتى إذا  ما لم تكن ھناك أسباب وجیھة لعدم تمكنك من ممارسة النشاط.
إذا كان الھدف  لوظائف.للعمل/افرت لك فرصة العمل فإنك مطالب بالتقدیم توإذا  كان عمرك یزید عن ثالثین عاما.

 .فعالیةمع مكتب ناف بوالتعاون  كل أسبوعین Meldekortبطاقة الھو العمل أو النشاط فأنت مطالب بإرسال 
 

 المالیة مقدار المساعدات
الدولة بخصوص  توجیھات NAV Stange مكتب یطبق كنقطة انطالق حسب التقییم الفردي لحالتك.المالي یتم احتساب الدعم 

 nav.no/satser االطالع على مقدار المساعدات في الرابط  كیمكنالتي تقدم الیك حسب التقییم الفردي. مساعدات المعیشة 
 ."ثم اختار "المبادئ التوجیھیة الحكومیة للمنافع المالیة

وعالج األسنان وغیر ذلك. وبالتالي ال یتم تضمینھا الطبیة الضروریة للسكن والكھرباء والصحة والنظارات  النفقاتتختلف 
 لھذه األمور إذا كنت بحاجة الیھا.المالیة یمكنك تقدیم طلب للحصول على المساعدات  الموصى بھا. المالیة في المساعدات
 لتغطیة مصاریف األطفال، على سبیل المثال اإلشتراك في األنشطة الترفیھیة اتم طلب للحصول على مساعدییمكنك أیًضا تقد

 األطفال...الخ.للقاء مات، وزیارات زالمستلشراء ، المدرسیة

 المتبعة القواعد
ال یحق لك الحصول  یجب أن تكون لدیك إقامة قانونیة في النرویج حتى یحق لك الحصول على مساعدات اجتماعیة مالیة.

 یجب علیك عادة تقدیم طلب للحصول على المساعدات االجتماعیة .مساعدات اجتماعیة مالیة إذا كنت تقیم في الخارجعلى 
 .في البلدیة التي تعیش فیھا NAV في مكتب المالیة

 المالیة االجتماعیة اتالمساعد تك بإرجاعالضمان االجتماعي، فیمكننا مطالب مدفوعات مالیة الحقا من دائرةإذا تلقیت  
 .لنفس الفترةك تولزوج لك المدفوعة
یمكنك ھنا أیًضا إرسال الوثائق . nav.no/sosial الرابط  المالیة على للحصول على المساعدات االجتماعیةیم طلب یمكنك تقد

التعمیم  ستجد ھنا أیًضا المطلوبة منك، والعثور على مزید من المعلومات حول الخدمات االجتماعیة والتشریعات الحالیة.
 .الخاص بقانون الخدمات االجتماعیة والذي یصف كیفیة فھم القانون
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