
INFORMASJON OM SOSIALHJELP - DARI 

 )sosialhjelp( معلومات در بارە کمک مالی سوسیال

کمک مالی سوسیال یک درآمد موقتی میباشد کھ باید برای پرداخت خرجھای ضروری برای زندگی کردن و مسکن، 
 خود را ادارە کنید.ھدف از این کمک مالی این میباشد کھ شما ھر چھ سریعتر بتوانید مورد استفادە قرار بگیرد. 

تواند یم نیانید. استفاده ک گرید یاز ھمھ فرصتھا دیمعموالً با د،یشومالی سوسیال کمک  دریافت مستحق نکھیقبل از ا
احتیاج دارید تا بدانید چھ فرصتھای . اگر بھ کمک باشد یشخص ھیسرما ایدرآمدھا  ریکار، سا قیمثال از طر یبرا

 تماس بگیرید. )NAV(با ادارە ناو  برای مشورت و مشاورە دیگری دارید میتوانید

 قبل از تقاضا
را از  این معلومات دیشما با .دیارائھ دھ تانخود یمال تیدر مورد خود و وضع معلوماتی دی، باتقاضا میکنید زمانی کھ

 .مستند باشد دیبا زیھمسرتان ن یمال تیوضع د،یاگر متاھل ھست .دیمستند کن تان،خود تقاضای یھاھمیضم قیطر
 نمونھھایی کھ میتوان از شما بعنوان سند درخواست کرد:

 )skattemelding( یاتیاظھارنامھ مال •
 میزان موجودی در تمام حسابھای بانکی •
 و غیرە) )barnebidrag( انھای مالی، کمک مالی کودکدرآمدھا (برای مثال، لیست حقوق، کمک •
 قرارداد اجارە خانھ •
 )SFO(مھدکودک / برنامھ بعد از مکتب  •
 دیدار با کودک •

شما ھمچنین میتوانید  کند. افتیدر یفرد یابیارز یک دھد وسوسیال تقاضا ب یمال یکمکھا یھر کس حق دارد برا
تقاضای خدمات "معلومات، مشاورە و راھنمایی" ارائھ دھید، بدون توجھ بھ اینکھ شما حق دریافت کمک مالی سوسیال 

 Stange.no/navرا داشتھ باشید. فرم تقاضا در این وبسایت یافت میشود: 

 دیگر احتماالت
فرم تقاضا در  .دیبانک مسکن برخوردار ھست یمسکن از سوکمک مالی  یایشما از مزا ایکھ آ دیکن یبررس •

 husbanken.noاین وبسایت میباشد: 
 برای کار تقاضا ارائھ دھید •
 )barnebidrag(، کمک مالی کودک )barnetrygd(حقوق تعطیالت، پول مالیات، کمک ھزینھ دولتی کودک •

 وضعیت اضطراری
دریافت میکنید. منظور از وضعیت اضطراری اگر در یک وضعیت اضطراری قرار دارید، شما یک جواب سریع را 

و مخارج را  وآمد را بھ دست بیاوریدرفت یھاھنیمانند غذا، ھز یکامال ضرور یزھایچ دیتوانیشما نماین میباشد کھ 
 .تأمین کنیدمانند برق  یشدن خدمات ضرور قطعاز  یریجلوگ یبرا

 دریافت میکنید.اگر شما در اینچنین موقعیتی قرار بگیرید، یک جواب سریع 

 وآمدھزینھ رفت
 یھاھنیاگر ھز در نظر گرفتھ است. وآمد را ھمرفت یعاد یھاھنیپوشش ھز ،امرار معاش یشاخص برا ینرخھا
 یھاھنیپوشش ھز یبرا مالی سوسیالکمک  .تقاضای کمک مالی ارائھ دھید آن یبرا دیتوانیم د،یدار یادیز وآمدرفت
 باشد. یشما کامال ضرور یامر برا نیا نکھیشما در نظر گرفتھ نشده است، مگر ا یشخص موتر ای یرانندگ نامھیگواھ

 بعد از اینکھ تقاضا کردید
مدت زمان بررسی پروندە متغیر میباشد. اگر از یک ماە بیشتر طول بکشد، شما یک جواب موقت دریافت میکنید. اگر 

اە تقاضا ارسال نکردە باشید، احتمال دارد مدت شما ھمھ مدارک ضروری را برای مستند کردن وضعیت خودتان بھمر
 زمان بیشتر طول بکشد تا جواب تقاضا را دریافت کنید.

  



 .دیآن را با دقت مطالعھ کن دیکھ با ،کرد دیخواھ افتیدر گیریتصمیمیک ھمراه با  نامھایشما، تقاضای  یاز بررس بعد
خود،  مصوبھدر نامھ  .انجام بدھیدآنھا را  دیکھ با داشت خواھیمچند خواستھ از شما  ای کی یریگ میما اغلب در تصم

. تاریخ افتی دیدر مورد مبلغ و پرداخت خواھ یشتریب معلوماتاست،  تقاضادر مورد  گیریمیتصم یکھ حاو یاھنام
 پرداخت در این نامھ مصوبھ نوشتھ است.

گیری اشتباھی باشد میتوانید بر روی آن شکایت کنید. مھلت قانونی شکایت از روز دریافت نامھ اگر در این تصمیم
شما حق دسترسی بھ محتوای  بفرستید. NAV Stangeھفتھ میباشد. شکایت نامھ را بھ ادارە  ۳گیری حکم تصمیم

 تماس بگیرید. )NAV(پروندەتان را دارید. برای دسترسی بھ محتوای پروندە با ادارە ناو 

 دیمطلع کن راتییما را از تغ دیشما با
 . برای نمونھ این تغییرات میتوانند موارد ذیل باشند:دیبھ ما اطالع دھ دیکرد، با رییتغتقاضا از  بعدشما  تیاگر وضع

 )engangsstønad(ھزینھ درآمد میتواند از این منابع باشد، کار، یکبار کمک  درآمد دیگری داشتید.اگر  •
، کمک )arbeidsavklaring( کار صیترخ نھیکمک ھز ،)tiltakspenger(ھنگام تولد کودک، حقوق راھکار 

، )introduksjon(، کمک ھزینھ مقدماتی )uføretrygd(، حقوق از کارافتادگی)dagpenger(ھزینھ بیکاری
ھدایا، جوایز و غیرە. اگر درآمدھا از طرف ناو نباشد باید برای آنھا مدرک ارائھ دھید. شما باید این پولھا را 

 برای زندگی استفادە کنید و تا جایی کھ ممکن میباشد باید با درآمد خودتان مخارج را تأمین کنید.
 دارید تغییر مکاناگر برنامھ  •
 برای مثال در شفاخانھ، زندان و انستیتوھای درمانی بستری شوید. اگر در یک انستیتو •
 اگر تغییری در اینکھ با چھ کسی زندگی میکنید، پیش آمد •

 سال سن ۱۸کودک باالی 
 دی، بامالی سوسیال احتیاج داشتندکنند. اگر بھ کمک  شان امرار معاشخود دیاساسا باسن سال  ۱۸ یکودکان باال

کھ بھ  دیسال دار ۱۸ یاگر فرزندان باال .بروند یعاد لیسھ مکتب بھ نکھیارسال کنند، مگر ا جداگانھ درخواست خود را
را از طرف صندوق دولتی  )stipend(. مدرک وام تحصیلی دیرا در درخواست ذکر کن نیا دیروند، بایم مکتب لیسھ

)Lånekassen(.بھمراە مدارک تقاضا ضمیمھ کنید ، 

 کرد نییشما تع یبراتوان یکھ م یالزامات
 یخوب لیدال نکھیمگر ا د،یشرکت کن ھاتیدر فعال دیباسوسیال  یکمک مال افتیدر یبرا د،یدارسن سال  ۳۰ ریاگر ز

 ۳۰ یاگر باال یھا کند حتتیممکن است شما را ملزم بھ شرکت در فعال نیھمچن شما وجود داشتھ باشد. تیعدم فعال یبرا
 ایبھ کار  دنیاگر ھدف شما رس .دیکار درخواست دھ یبرا دیبا د،یدارکردن کار  امکاناگر  شتھ باشید.سال سن دا

 .دیکن یھمکار ادارە ناوو فعاالنھ با  دیارسال کن )meldekort(ت گزارش است، الزم است کھ کار تیفعال

 ھاشاخص نرخ
 یھاشاخص از نرخ )NAV Stange(ادارە ناو ستانگھ شود.یشما محاسبھ م در پروندە یفرد یابیاز ارز بعد یمال کمک

استفاده  یزندگ یشما برا احتیاج زانیم یابیارز جھت یامرار معاش بھ عنوان نقطھ شروع یبرا دولت ییراھنما
 پیدا کنید. سپس میتوانید گزینھ nav.no/satserھا را میتوانید در وبسایت این نرخ شاخص کند.یم

«statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad» .را انتخاب کنید 

در  نیبنابرا میباشد،متفاوت  رهیو غ یدرمان دندانپزشک نک،ی، عصحھ و تندرستیمسکن، برق،  یضرور یھاھنیھز
 نیشما ھمچن .دیدرخواست کن ھاکمک نیا یبرا دیتوانیم احتیاجدر صورت  شود.یلحاظ نم یشنھادیپ ھایشاخص نرخ

و  قرار دیدار ،وسایلاوقات فراغت،  یھاتیفعالانجام  یکودک، بھ عنوان مثال برا یھاھنیپوشش ھز یبرا دیتوانیم
 .دیدرخواست کمک کن رهیغ
  



 مقررات
. اگر در دیبرخوردار شو یمال یاجتماع ھایتا از کمک دیداشتھ باش کشور نارویدر  یاقامت قانون دیشما معموالً با

 .دیرا ندار یکمک مال افتیحق در د،یدار خارج از کشور اقامت

 نیتام یایاگر مزا .دیدھ تقاضاخود  یمحل زندگ شاروالیدر ادارە ناو مستقر در مالی  یکمکھا یبرا دیمعموالً با
ھمان  یپرداخت شده را برامالی  یکمکھا میتوانیما م د،یکنیم افتیاز پرداخت را در بعد )trygdeytelser( یاجتماع

 .میمطالبھ کن تان،ھمسراحتماال و شما  زمان مربوط بھ مدت

و اسناد  دیتوانیم نیھمچن نجایدر ا. دیدرخواست دھ nav.no/sosial وبسایت درمالی سوسیال  یکمکھا یشما برا
بخشنامھ  نجایدر ا دست بیاورید.ب مربوطھ نیو قوان یدر مورد خدمات اجتماع یشتریب معلوماتو  دیارسال کنمدارک 

 .دھدیم حیکھ نحوه درک قانون را توض دید دیخواھ ھمرا  یقانون خدمات اجتماع

 


