
 

 اقتصاد

.دیریخود کمک بگ یاموراقتصاد تیریمد یبرا دیتوان یم د،ییآ یم دنیکه شما  به سو یهنگام  

مختلف براساس  ی. کمک هادیدرخواست کن دیتوان یوجود دارد که م یانواع کمک اقتصاد د،ییآ یم دنیکه شما  به سو یهنگام

 یپرداخت م یشارلوال ای دنیسو یاجتماع یعموم مهیمختلف است. به عنوان مثال، کمک ها توسط  ب ینوع کمک، از مکان ها

 شود.

 

درخواست  دنیسو یاجتماع یعموم مهیتحت پوشش قرار گرفتن نزد ب  یمهم است که برا د،ییآ یم دنیکه شما  به سو یهنگام

مراقبت از  ی نهیکمک هز ای نیوالد ی نهیمسکن، کمک هز ی نهیفرزند، کمک هز ی نهیکمک هز افتیدر یبرا دیکه بتوان دیکن

.دیکن یدرخواست م دنیسو یاجتماع یمه عمومیاز ب نیا ی. شما برادیدرخواست کن رافرزند   

  مهیپوشش ب درخواست

Ansökan om försäkringstillhörighet, Försäkringskassan 

 

 افتیحق در دیتا بتوان دیداشته باش دنیسو یاجتماع یعموم مهیب یابر یو برنامه ا دیراجسترشو یابیاداره کاردر دیبا نیشما همچن

شود. یپرداخت م یاجتماع یعموم مهی. غرامت استقرار توسط صندوق بدیغرامت استقرار را داشته باش  

یاجتماع یعموم مهیغرامت استقرار توسط صندوق ب  

Etableringsersättning, Försäkringskassan 

یابیاداره کار تیوب سا  

Arbetsförmedlingens hemsida 

یاقتصاد کمک  

شود.  یپرداخت م د،یکن یم یکه در آن زندگ یشارلوال یخدمات اجتماع قیازطر یتحت قانون خدمات اجتماع یمال یکمک ها

. ستین یاز زندگ یبه سطح معقول دنیرس یبرا یکافدرآمد  ای نهیگونه کمک هز چیکه ه یاست وقت یلیسهم معموال کمک تکم نیا

وجود ندارد. یگرید فرصت چیکه ه یاست وقت یا نهیگز یمال یکمک ها  

 

 مساعدت، کمک اقتصادی، 

Ekonomiskt bistånd, Sundsvall.se 

 

 

دار شدنقرضمشاوره در باره بودجه و   

.دیاموزیخود ب یفکر کردن در مورد امور مال یمورد چگونگدر شتریب دیتوان یشما م نتیکولتورمگاز یدر مجله فرهنگ  

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/flytta-till-arbeta-studera-eller-nyanland-i-sverige/flytta-till_sverige
https://www.forsakringskassan.se/myndigheter/arbetsformedlingen/forsakring/etableringsersattning
https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/New-in-Sweden.html
http://sundsvall.se/omsorg-och-hjalp/ekonomi-ekonomiskt-bistand/ekonomiskt-bistand/


دار شدنمشاوره بودجه وقرض نت،یکولتورمگاز یفرهنگ مجله  

Kulturmagasinet, budget- och skuldrådgivning 

 یاقتصادتفکر در مورد امور  یو مشاوره در مورد چگونگ ییراهنما شتریب دیتوان یم دن،یاطالعات در مورد سو تیوب سا در

. دیکن دایخود پ  

دیکن تیریخود را مد یاقتصادامور  دن،یدر مورد سو اطالعات  

Information om Sverige, hantera din ekonomi 

http://sundsvall.se/uppleva-och-gora/kultur/kulturmagasinet/besok-kulturmagasinet/budget-och-skuldradgivning/
https://www.informationsverige.se/Svenska/Samhalle/Samhallsorientering/Sidor/Att-sk%C3%B6ta-ekonomin.aspx

