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 زانیاری لھ سھر یارمھتی حکوومی (سۆسیال)

یھ، کھ دەبێ بۆ دابین کردنی خھرجھ پێویستھکانی بۆ ژیان و حاوانھوە بھکار یارمھتی ماڵی سۆسیال داھاتیھکی کاتی
 تۆ بتوانی ھھرچی زووتر خۆت ئیدارە بکھیھوە.بھێندرێت. ئامانجی یارمھتی سۆسیال ئھمھیھ کھ تا ئھو ڕادەیھی دەکرێ 

تری تاقیکردبێتھوە. ئھمھ بۆ وێنھ وەک یاسا بھر لھوەی کھسێک مافی بۆ یارمھتی سۆسیال ھھبێ دەبێ ھھموو ڕێگاکانی
تر یا ھھر کھرەسھیھکی دیکھوە بێ. ئھگھر پێویستت بھ یارمھتیھ بۆ ئھوەی بزانی دەتوانێ لھ ڕێگای کار کردن، داھاتی

 ) بگری.NAVڕێکارت لھبھر دەستدایھ، دەتوانی بۆ وەرگرتنی ڕێنموونی و زانیاری پێوەندی بھ ئیدارەی ناو (مھ کا

 بھر لھوەی داواکاری بکھی
کاتێک داوا دەکھی، دەبێ زانیاری لھسھر خۆت و بارودۆخی ئابووری خۆت ڕابگھیھنی. تۆ دەبێ بھر لھ ھھموو کارێک 

. ئھگھر خێزانداری دەبێ ھھروەتر باروودۆخی ئابووری ییانھ بھ بھڵگھ ڕوون بکھیھوەوێڕای داواکارییھکھت ئھو زانیار
 ھاوسھرەکھشت بھ بھڵگھ ڕوون بکھیتھوە.

 بۆ وێنھ دەکرێ داوای ئھم بھڵگانھت لێبکرێ:
 )skattemeldingبھڵگھی باج ( •
 ڕێژەی بوونی پارە لھ ژوومارە حیسابی بانکی •
 باربۆی مناڵ و ھتد)، باربۆداھات (بۆ وێنھ: فیشی مووچھ،  •
 گرێبھستی کرێ ماڵ •
 )SFOباخچھی منا�ن / شوێنی پاش قووتابخانھ ( •
 چاوپێکھوتن دەگھڵ مناڵ •

ھھموو کھسێک مافی ئھوەی ھھیھ کھ داوای یارمھتی ئابووری سۆسیال بکا، و لێکۆڵینھوەی تاکھ کھسی لھسھر بکرێت. 
ڕاوێژکاری و ڕێنموونی" بکھی، بێ ئھوەی کھ مافی یارمھتی ھھروەتر دەتوانی داوای خزمھتگووزاری "زانیاری، 

 stange.no/navئابووری سۆسیالت ھھبێ. فۆڕمی داواکارییھکھ لھم ماڵپھڕەدا دەست دەکھوە: 

 ترڕێکارەکانی
ھھبێ. فۆڕمی داواکاری بۆ ئھمھ  Husbankenلێکۆڵینھوە بکھ کھ مافی وەرگرتنی یارمھتی کرێ ماڵت لھ  •

 husbanken.noدەکھوێ:  لھم ماڵپھڕە دەست
 داواکاری بۆ کار بکھ •
 )، پارەی ماڵییات، پارەی مناڵ، باربۆی مناڵferiepengerپارەی پشوودان ( •

 دۆخی تھنگانھ
ئھگھر لھ باروودۆخێکی تھنگانھدای، و�مێکی زۆر خێرات پێدەدرێتوە. باروودۆخی تھنگانھ بھم مانایھ کھ تۆ ناتوانی 

وچۆ و دابین کردنی ئھو خھرجانھی پێویستھ وەدەست بخھیت وەک خواردن، پارەی ھاتئھو شتانھی کھ بۆ ژیان زۆر 
 کھ بھرگری دەکھن لھ کۆتای پێھێنانی خزمھتگووزاری زۆر پێویست، وەکوو کارەبا.

 ئھگھر لھ باروودۆخێکی تھنگانھدای، جوابێکی زۆر خێرا وەردەگری.

 وچۆ کردنخھرجی ھات
وچۆی زۆرت ھھیھ ئھگھر خھرجی ھات وچۆی ئاسایی لھخۆ دەگرێ.ان خھرجی ھاتنرخھکانی دیاریکراو بۆ بژێوی ژی

یارمھتی سۆسیال بۆ ئھوە نیھ کھ خھرجی وەرگرتنی دەتوانی بھ جیا داوای یارمھتی زیادتر بۆ ئھم مھبھستھ بکھی. 
 بێ بۆ تۆ.مۆڵھتی لێخوڕین یان ئۆتۆمبێلی خۆتی پێدابین بکھی، مھگھر ئھوەی کھ ئھمھ زۆر کارێکی پێویست 

 پاش ئھوەی داوکارییھکھت کرد



کاتی لێکۆڵینھوەکھ جیاوازە، ئھگھر بێتوو زۆرتر لھ یھک مانگ بخایھنھێ، و�مێکی کاتیت پێدەدرێ. ئھگھر ھھموو 
بھڵگھنامھ پێویستیھکانت سھبارەت بھ باروودۆخی خۆت وێڕای داوکارییھکھ تھحویل نھدابێ، دەبێتھ ھۆی ئھمھ کھ 

 داوکارییھکھت بدرێتھوە.درەنگتر و�می 
  



بڕیارنامھیھک بھ بڕیاری کۆتاییھوە وەردەگری کھ دەبێ بۆ وردی دا، کاتێک لێکۆڵینھوەمان لھسھر داواکارییھکھت ئھنجام
لھ  دا دیاری دەکھین کھ تۆ دەبێ ئھنجامی بدەی.ئێمھ زۆر کات یھک یا چھند مھرج لھ بڕیاری کۆتایی بیخوێنیھوە.

و نامھیھ کھ بڕیاری کۆتایی داواکارییھکھتی تیایھ، زانیاری زۆرتری سھبارەت بھ چھند و چۆن و دا، ئھبڕیارنامھکھت
 بڕی پارەدان نووسراوە. ڕێکھوتی پارەدانھکھ لھ نامھکھدا دیاریکراوە.

ئھگھر پێتوایھ ھھڵھیھک لھ بڕیاری کۆتایی ھھیھ دەتوانێ شکایھت بکھی. مۆڵھتی شکایھت لھو ڕۆژەوە کھ 
. NAV Stangeھھفتھیھ. شکایھتھکھ بنێرە بۆ ئیدارەی  ۳ت دەگھڵ بڕیاری کۆتایی بھدەست گھیشتووە بڕیارنامھکھ

 مافی ئھوە ھھیھ چاودێری ناوەرۆکی دۆسیھکھت بکھی. بۆ چاودێری دەتوانی بھ ئیدارەی ناو ڕابگھیھنی.

 وگۆڕێک ڕابگھیھنیدەبێ ھھموو ئاڵ
وگۆڕ بۆ وودۆخی ژیاندا ھاتھ پێش دەبێ بھ ئێمھی ڕابگھیھنی. ئاڵوگۆڕیک بھسھر بارئھگھر پاش داواکارییھکھت ئاڵ

 وێنھ دەتوانێ ئھم خا�نھ بن:

دا، یارمھتی ڕێکار دەتوانێ داھاتی کار، یھکجار یارمھتی لھ کاتی مناڵبوون دیکھت ھھبوو. ئھگھر داھاتێکی •
)tiltakspenger( پارەی ھھڵسھنگاندنی توانایی کار ،)arbeidsavklaring( ، پارەی بێکاری
)dagpenger( مووچھی خانھنشینی، یارمھتی،)introduksjon( ،خھ�ت و ھتد بێ. ئھگھر ئھو داھاتانھ  ،دیاری

دەبێ ئھو پارانھ بۆ بژێوی ژیانت بھکار بھێنی و تا ئھو لھ الیھن ئیدارەی ناو نھبێ، دەبێ بھڵگھ نیشان بدەی. 
 جێگایھ کھ دەگونجێ داھاتی خۆت بھکار بھێنی.

 نی ماڵ گوازتنھوەت ھھیھپال •
تری بۆ وێنھ لھ نھخۆشخانھ، گرتووخانھ و ئھنستیتۆکانی ئھگھر لھ ئھنستیتۆیھک سھقامگیر بووی. •

 خزمھتگووزاری
 وگۆڕ ھات پێش کھ دەگھڵ کێ دەژیئاڵئھگھر  •

 ساڵ تھمھن ۱۸مناڵ سھرووی 
ساڵ تھمھن دەبێ بھر لھ ھھموو شتێک بۆ خۆی بژێوی خۆی پھیدا بکات. ئھگھر پێویستیان بھ  ۱۸مناڵی سھرووی 

یارمھتی سۆسیال ھھبوو دەبێ داواکاری خۆیان پێشکھش بکھن، مھگھر ئھوەی کھ بچنھ قووتابخانھی دواناوەندی. ئھگھر 
، دەبێ ئھمھ لھ داواکارییھکھت دا )videregående(ندی ساڵت ھھیھ کھ دەچێتھ قووتابخانھی دواناوە ۱۸مناڵی سھرووی 

 ـھوە نیشان بدەی.Lånekasseڕابگھیھنی. دەبێ بھڵگھی یارمھتی پارەی خوێندی مناڵھکھت لھ الیھن 

 ئھو مھرجھکھی کھ دەکرێ بۆت دیاریکرێ
ھی، مھگھر ھۆکارێکی ساڵھ، بۆ وەرگرتنی یارمھتی ئابووری سۆسیال دەبێ بھشداری لھ چاالکی دا بک ۳۰تھمھنت ژێر 

ئھو  ساڵێش بێ ۳۰ئھگھر تھمھنت سھرووی  ھھروەتر دەتوانێ باش لھ ئارا دابێ کھ ناتوانی بھشداری چاالکی بکھی.
. ئھگھر شھرایھتی کار کردنت ھھیھ داوات مھرجت بۆ دیاری بکرێ  دا بۆتی بھشداریکردن لھ چاالکیمھرجھ

دا بھشدار بی، دیاریدەکرێ کھ داواکاری بۆ دۆزینھوەی کار بنێری. ئھگھر ئامانج ئھوە بێ کھ کار بکھی یان لھ چاالکی
 بنێری و چاالکانھ دەگھڵ ئیدارەی ناو ھاوکاری بکھی. )meldekort(دەبێتھ مھرج کھ کارتی ڕاگھیاندن 

 نرخھکان
 NAV Stangeدا ھھڵسھنگاندنی بۆ دەکرێ. ئیدارەی یارمھتی ئابووری پاش لێکۆڵینھوەیھکی کھسایھتی لھ دۆسیھکھت

لھ نرخھ دیاریکراوەکانی حکوومھت بۆ بژێوی ژیان کھڵک وەردەگرێ کھ بۆ دەرەجھی یھکھم کاتێک کھ ئێمھ لھوە 
. پاشان nav.no/satserلھم ماڵپھڕەدا دەدۆزییھوە:   دەکۆڵینھوە کھ بۆ ژیان پێویستت بھ چھندە پارە ھھیھ. نرخھکان

«statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad» .ھھڵبژێرە 

خھرجھکانی پێویست بۆ شوێنی ژیان، کارەبا، تھندرووستی، چاویلکھ، دان چاککردنھوە زۆر جۆراوجۆر و جیاوازە و 
ۆ دەتوانی ئھگھر پێویست بھ یارمھتی ھھبوو بۆ ئھمانھ داوا بکھی. تۆ ھھروەتر ت. نبۆیھ لھم نرخانھدا دیاری نھکراوھھر 

دەتوانی داوای یارمھتی بۆ دابین کردنی خھرجھکانی مناڵ بکھی، بۆ وێنھ بۆ چاالکی مناڵ لھ کاتی پشوودا، کھرەسھی 
 مناڵ، چاوپێکھوتن دەگھڵ مناڵ و ھتد.

  



 و ڕێساکان یاسا
یارمھتی ئابووری سۆسیالت ھھبێ دەبێ مۆڵھتی نیشتھجێ بوونی یاساییت لھ نۆروێژ ھھبێ. وەک ئاسایی بۆ ئھوەی مافی 

 ئھگھر لھ دەرەوەی و�ت بژی مافی وەرگرتنی یارمھتی ئابووری سۆسیالت نیھ.

وەک ئاسایی بۆ وەرگرتنی یارمھتی سۆسیال دەبێ لھ ئیدارەی ناو لھو شارەوانیھ کھ لێی دەژی داواکاری ئھنجام بدەی. 
وەرگری، ئێمھ دەتوانین داوای وەرگرتنھوەی یارمھتی  )trygdeytelser(گھر پاش پارە دانھکھ یارمھتی کۆمھ�یھتی ئھ

 سۆسیال کھ پێتدراوە بکھینھوە بۆ ھھمان کات ھھم لھ خۆت و ھھم لھ ھاوژینھکھت.

تر توانین دواتریش بھڵگھی. ھھر لھم شوێنھ دەnav.no/sosialدەتوانی لھم ماڵپھڕە داواکاری یارمھتی سۆسیال بکھی 
بنێری و زانیاری زیاتر سھبارەت بھ خزمھتگووزاری کۆمھ�یھتی و ڕێساکان بدۆزییھوە. ھھر لێرە دیسان دەتوانی 

 خزمھتگووزاری بدۆزییھوە کھ جۆری تێگھیشتن لھ یاساکان شی دەکاتھوە.یاسای ڕێساکانی 

 


