درخواست کمک هزینه بدلیل افزایش قیمت انرژی
شما با استفاده از این فرم می توانید برای دریافت کمک هزینه ،برای یک مرتبه ،بدلیل افزایش قیمت انرژی در سال
 ۲۰۲۲درخواست بدهید.
---------مشخصات متقاضی
۱
زن | |
 .......................................................مرد | |
نام خانوادگی:
اولین حرف اسم کوچک..................................................................................... :
شماره خدمات شهروندان..................................................................................... :
.....................................................................................
آدرس ایمیل:
.....................................................................................
شماره تلفن:
---------۲

---------۳

در صورت زندگی مشترک یا تأهل:
مشخصات شریک زندگی شما
زن | |
 .......................................................مرد | |
نام خانوادگی:
اولین حرف اسم کوچک..................................................................................... :
شماره خدمات شهروندان..................................................................................... :
اطالعات مربوط به درآمد
 .............................................................یورو €
درآمد خالص ماهانهء متقاضی
درآمد خالص ماهانهء شریک زندگی  .............................................................یورو €

---------اسناد و مدارکی که باید ارائه شوند
۴
در صورتیکه که شما مستمری اجتماعی (بای استاندس ایوتکرینگ) دریافت نمی کنید ،لطفا اطالعات زیر
را ارائه دهید:
| | کپی مدرک شناسایی متقاضی و شریک زندگی احتمالی
| | کپی کارت بانکی (جهت تایید شماره حساب بانکی شما)
| | اطالعات مربوط به آخرین سند مربوط به درآمد شما (به عنوان مثال فیش حقوقی) متقاضی و شریک
زندگی احتمالی
---------جای توضیح
۵
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
---------۶

بیانیه
اینجانب این فرم را به درستی تکمیل کرده ام .اینجانب هیچ موردی را پنهان نکرده ام .اینجانب مطلع هستم
که پر کردن نادرست سواالت می تواند منجر به بازپس گیری کمک هزینه برای مخارج انرژی بشود .طبق
قانون مشارکت باید ادارهء خدمات اجتماعی درختایستیدن مشخصات و داده های من را بررسی کند.
اینجانب موافق هستم که این موضوع انجام گیرد .اینجانب همچنین موافق هستم که ادارهء خدمات اجتماعی
درختایستیدن ،در صورت لزوم ،اطالعات الزم و ضروری برای پرداخت کمک هزینه برای مخارج انرژی
را کسب کند .اینجانب با امضای این تقاضانامه ،همچنین اجازه میدهم که اطالعات الزمه برای این امر
درخواست شوند.

---------حریم خصوصی
۷
ادارهء خدمات اجتماعی درختایستیدن مسئولیت دارد تا به اطالعات شما با دقت رسیدگی کند .روشی که ما به
وسیلهء آن اطالعات شخصی شما را مدیریت می کنیم در سیاست حفظ حریم خصوصی درختایستیدن
مشخص شده است .الزامات کلی در این سیاست تعیین شده اند .ما در بیانیه حفظ حریم خصوصی موارد
مشخص و معین مربوط به ادارهء خدمات اجتماعی درختایستیدن را توضیح می دهیم .شما در بیانیه مربوط
به کوکی خواهید دید که ما از چه کوکی هایی در وب سایت خود استفاده می کنیم .شما می توانید خط مشی
مربوط به رازداری ،بیانیه حریم خصوصی و بیانیه کوکی ما را در وب سایت ما ،به آدرس زیر ،مطالعه
کنید:
www.socialedienstdrechtsteden.nl/privacy.
امضا
.................................
(مکان)

.................................
(تاریخ)

.................................
(امضای شما)

.................................
(امضای شریک زندگی)

لطفا ً فراموش نکنید که کپی اسناد و مدارک پشتیبانی درخواستی را ضمیمهء درخواستان کنید .اگر یک یا چند مورد
مربوط به اطالعات ناقص باشد و یا موجود نباشند ،ما نخواهیم توانست درخواست شما را را پردازش کنیم.
توجه :از ارسال اصل مدارک و اسناد خودداری کنید.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------شما میتوانید از پاکت برگشتی استفاده کنید یا درخواست تکمیل شده خود برای دریافت کمک هزینه بدلیل افزایش قیمت
انرژی را ،بهمراه اسناد و مدارک پشتیبانی درخواست تان ،به آدرس زیر ارسال کنید:
ادارهء خدمات اجتماعی درختایستیدن
برسد بدست بک آفیس  /پرداختی اضافی برای هزینهء انرژی
پاسخ پستی شماره ۱۱۰
 ۳۳۰۰بی وی دوردرخت
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