همکاری با یکدیگر
برای خودکفائی

ادارهء خدمات اجتماعی درختایستیدن

از  ۱۹آوریل  ۸( ۲۰۲۲فروردین  ،)۱۴۰۱این امکان برای ساکنان درختایستیدن وجود دارد که برای دریافت کمک هزینه ،برای
یک مرتبه ،بدلیل افزایش قیمت انرژی اقدام کنند .ارائه درخواست ها تا  ۳۱اکتبر  ۱۹( ۲۰۲۲آبان  )۱۴۰۱امکان پذیر است.

این امکان برای چه کسانی است؟
کمک هزینه ،برای یک مرتبه ،بدلیل افزایش قیمت انرژی به ساکنان درختایستیدن که درآمد آنها ،بر اساس قانون حداقل مستمری
اجتماعی (وی اس ام) کمتر از  ٪۱۳۰حداقل مستمری اجتماعی است ،پرداخت می شود.

پرداخت خودکار کمک هزینه انرژی ،برای یک مرتبه
تعدادی از ساکنان درختایستیدن بطور خودکار کمک هزینه انرژی ،برای یک مرتبه ،را دریافت می کنند (یا دریافت کرده اند)
(پرداخت رسمی بر اساس مستمری) .اینها ساکنانی هستند که در دوره زمانی از  ۱ژوئیه  ۱۰( ۲۰۲۱تیر  )۱۴۰۰تا  ۱آوریل
 ۱۲( ۲۰۲۲فروردین  )۱۴۰۱مستمری اجتماعی (بای استاندس ایوتکرینگ) یا طرح های کمکهای مربوطه به آن را دریافت
میکنند (یا دریافت کرده اند) .شما میتوانید در اینمورد همچنین به سؤاالت و پاسخ های متداول مراجعه کنید .آیا شما کمک هزینه،
برای یک مرتبه ،بدلیل افزایش قیمت انرژی ،را دریافت کرده اید؟ در اینصورت شما دیگر نمی توانید برای دریافت آن درخواست
دهید.

مشکالت در پرداخت خودکار کمک هزینه انرژی ،برای یک مرتبه ،به ساکنانی که از بخشودگی
مالیاتهای شهرداری استفاده میکنند.
ما در گزارشهای قبلی نشان دادیم که به کدامیک از ساکنان درختایستیدن بطور خودکار کمک هزینه انرژی پرداخت میشود .با
توجه به شرایط (هنوز) امکان پرداخت کمک هزینه انرژی به ساکنانی که از بخشودگی مالیاتهای شهرداری استفاده میکنند ،وجود
نداشته است.
 .۱بخشودگی مالیاتهای شهرداری .متاسفانه مشخص شده است که پرداخت خودکار کمک هزینه انرژی ،برای یک مرتبه،
برای گروه زیر امکان پذیر نیست .آیا شما در سال  )۱۴۰۱( ۲۰۲۲از بخشی از بخشودگی مالیاتهای شهرداری استفاده
دریافت کرده اید ،اما شما هنوز کمک هزینه انرژی ،برای یک مرتبه ،را در حساب بانکی خود دریافت نکرده اید؟
در اینصورت از شما درخواست میشود که یک فرم درخواست دیجیتالی ارائه کنید.

ارائهء درخواست
شما ،برای واجد شرایط بودن برای دریافت کمک هزینه انرژی ،برای یک مرتبه ،می توانید یک فرم درخواست دیجیتال را از
طریق وب سایت ما تکمیل و ارائه دهید .شما میتوانید این فرم را در میان فرم های دیجیتالی پیدا کنید .همچنین امکان ارائهء
درخواست به صورت کتبی نیز وجود دارد .برای این کار شما می توانید با ادارهء خدمات اجتماعی درختایستیدن ،شهرداری خود
یا تیم محله در منطقه خود تماس بگیرید .توجه! ساکنان درختایستیدن که از مزایای خودکار کمک هزینه انرژی ،برای یک مرتبه،
(پرداخت رسمی بر اساس مستمری) برخوردارند ،نمی توانند درخواستی ارائه کنند .آیا اینموضوع در مورد شما هم صادق است؟
در اینصورت شما در هنگام پرکردن درخواست ،پیامی دریافت خواهید کرد که پرکردن درخواست امکان ناپذیر نیست.

پرسش ها و پاسخ ها
آیا شما در مورد کمک هزینه انرژی ،برای یک مرتبه ،سوالی دارید؟ در اینصورت شما میتوانید در ادامه این بروشور مروری بر
سواالت متداول و پاسخ های مربوطه داشته باشید .آیا سوال شما در لیست سواالت متداول و پاسخ های مربوطه موجود نیست؟ لطفا
در اینصورت با قسمت خدمات مراجعین ما تماس بگیرید ،از طریق شماره تلفن ،۰۷۸ - ۷۷۰ ۸۹ ۱۰ :یا ارسال یک ایمیل به
آدرس زیر:

energietoeslag@drechtsteden.nl.

 .۱کمک هزینه  /یارانهء انرژی چیست؟
قیمت انرژی در حال افزایش است .به همین دلیل هم دولت پول برای کاهش مالیات بر انرژی در اختیار مجریان قرار میدهد.
عالوه بر این ،در سال  ،)۱۴۰۱( ۲۰۲۲به خانوارهایی با درآمدی در سطح حداقل مستمری اجتماعی یا کمی باالتر از آن ،کمک
هزینه انرژی ،برای یک مرتبه ،پرداخت می شود .این امر برای کمک به آنها برای پرداخت قبض انرژی است .دولت همچنین از
یارانهء انرژی به عنوان کمک هزینه انرژی ،برای یک مرتبه ،یاد می کند .این امر به نمایندگی از هفت شهرداری زیر در
Drechtstedenدرختایستیدن اجرا می شود:
(آبالسردام ،دوردرخت ،هاردینکسولد-گیسندام ،هندریک-ایدو-آمباخت ،پاپندرخت ،اسلیدرخت و زوایندرخت)

(Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht,
)Sliedrecht en Zwijndrecht

 .۲کمک هزینه انرژی ،برای یک مرتبه ،برای چه کسانی است؟
کمک هزینه ،برای یک مرتبه ،بدلیل افزایش قیمت انرژی به ساکنان درختایستیدن که درآمد آنها ،بر اساس قانون حداقل مستمری
اجتماعی (وی اس ام) کمتر از  ٪۱۳۰حداقل مستمری اجتماعی است ،پرداخت می شود .کمک هزینه ،برای یک مرتبه ،بدلیل
افزایش قیمت انرژی برای شرکت ها نمیباشد.

 .۳میزان کمک هزینه انرژی ،برای یک مرتبه ،چقدر است؟
میزان کمک هزینه ،برای یک مرتبه ،بدلیل افزایش قیمت انرژی بستگی به سطح درآمد دارد .برای دارندگان درآمد حداکثر ۱۲۰
درصد از حداقل مستمری اجتماعی قانونی ،میزان کمک هزینه ،برای یک مرتبه ،بدلیل افزایش قیمت انرژی  ۸۰۰یورو میباشد.
برای دارندگان درآمد بین  ۱۲۰درصد تا  ۱۳۰درصد حداقل مستمری اجتماعی قانونی ،میزان کمک هزینه ،برای یک مرتبه،
بدلیل افزایش قیمت انرژی  ۶۰۰یورو میباشد .آیا شما می خواهید بدانید حداقل مستمری اجتماعی قانونی چقدر است؟ شما میتوانید
برای اطالعات بیشتر در این زمینه به پشت این بروشور مراجعه کنید .حداقل مستمری اجتماعی باالتر برای ساکنانی که به سن
بازنشستگی رسیده اند اعمال می شود.

 .۴من از چه زمانی می توانم درخواست خود را ارائه دهم؟
از روز سه شنبه  ۱۹آوریل  ۳۰( ۲۰۲۲فروردین  ،)۱۴۰۱امکان ارائهء درخواست برای دریافت کمک هزینه ،برای یک مرتبه،
بدلیل افزایش قیمت انرژی وجود دارد .ادارهء خدمات اجتماعی درختایستیدن قصد دارد ظرف  ۲۰روز کاری پاسخ دهد که آیا
درخواست (کامل) شما تأیید شده است یا خیر .کسانی که کمک هزینه ،برای یک مرتبه ،بدلیل افزایش قیمت انرژی را دریافت کرده
اند دیگر نیازی به ارائه درخواست ندارند.

 .۵کدام مدارک و اسناد پشتیبان باید همراه با درخواست ارائه شوند؟

در صورتیکه که شما مستمری اجتماعی (بای استاندس ایوتکرینگ) دریافت نمی کنید ،لطفا ً (کپی) اطالعات زیر را ارائه دهید:
 .۱کپی مدرک شناسایی متقاضی و شریک زندگی احتمالی.
 .۲کپی کارت بانکی (جهت تایید شماره حساب بانکی شما).
 .۳اطالعات مربوط به آخرین سند مربوط به درآمد شما (به عنوان مثال فیش حقوقی) متقاضی و شریک زندگی احتمالی.

 .۶آیا من کمک هزینه انرژی ،برای یک مرتبه ،را بصورت خودکار دریافت خواهم کرد؟
تعدادی از ساکنان درختایستیدن بطور خودکار کمک هزینه انرژی ،برای یک مرتبه ،را دریافت می کنند (پرداخت رسمی بر اساس
مستمری) .این گروه از ساکنان نیازی به ارائه درخواست ندارند .مبالغ در آوریل ( ۲۰۲۲فروردین  )۱۴۰۱پرداخت خواهد شد.

" .۷رسمی" به چه معناست؟
رسمی بر اساس مستمری در واقع پرداخت خودکار است .به تعداد زیادی از ساکنان درختایستیدن به طور خودکار کمک هزینه،
برای یک مرتبه ،بدلیل افزایش قیمت انرژی پرداخت شده است.

بررسی اجمالی کمک هزینه انرژی ،برای یک مرتبه ،بصورت خودکار (پرداخت رسمی بر اساس مستمری)
ساکنانی که قبالً کمک هزینه انرژی ،برای یک مرتبه ،را دریافت کرده اند کسانی هستند* که:
 از اول ژوئیه  ۱۰( ۲۰۲۱تیر  )۱۴۰۰و قبل از  ۱آوریل  ۱۲( ۲۰۲۲فروردین  )۱۴۰۱از مستمری قانون درآمد برای کارکنانبیکار سالمند و نیمه از کارافتاده (ای او آ وی) ،یا مستمری مقرره برای افراد خوداشتغال سالمند و نیمه از کارافتاده (ای او آ زد)
بهره مند شده اند.
 از اول ژوئیه  ۱۰( ۲۰۲۱تیر  )۱۴۰۰و قبل از  ۱آوریل  ۱۲( ۲۰۲۲فروردین  )۱۴۰۱مستمری ویژه (بای زوندر بایاستاندس) دریافت کرده اند.
 از اول ژوئیه  ۱۰( ۲۰۲۱تیر  )۱۴۰۰و قبل از  ۱آوریل  ۱۲( ۲۰۲۲فروردین  )۱۴۰۱حداقل بودجه شخصی (پی ام بی) راداشته اند.
در ماه آوریل ،کمک هزینه انرژی ،برای یک مرتبه ،نیز بطور خودکار به ساکنان درختایستیدن که از دوره زمانی  ۱ژوئیه
 ۱۰( ۲۰۲۱تیر  )۱۴۰۰از مستمری اجتماعی (بی بی زد) برای افراد خوداشتغال یا درآمد تکمیلی (آ ای او) برای سالمندان ،طبق
قانون عمومی مستمری های سالمندی (آ او وی) ،دریافت کرده اند یا دریافت خواهند کرد ،پرداخت می شود.
* در گزارشهای قبلی ،اشاره کردیم که ساکنان درختایستیدن که در سال  )۱۴۰۱( ۲۰۲۲از بخشودگی مالیاتهای شهرداری استفاده
کردهاند نیز بطور خودکار کمک هزینه انرژی ،برای یک مرتبه ،را دریافت خواهند کرد .اما متاسفانه ،این امکان پذیر نیست .ما
از این ساکنان می خواهیم که بهر صورت درخواست خود را ارائه دهند.

 .۸من از  ۵آوریل  ۱۶( ۲۰۲۲فروردین  )۱۴۰۱مستحق دریافت مستمری اجتماعی هستم .آیا
من بطور خودکار کمک هزینه انرژی ،برای یک مرتبه( ،پرداخت رسمی بر اساس مستمری) را
دریافت خواهم کرد؟
نخیر .تاریخ مرجع برای پرداخت خودکار (پرداخت رسمی بر اساس مستمری) کمک هزینه انرژی ،برای یک مرتبه ۱ ،آوریل
 ۱۲( ۲۰۲۲فروردین  )۱۴۰۱است .شما اگر بعد از این تاریخ مستحق دریافت مستمری اجتماعی هستید ،از شما می خواهیم که
درخواست دیجیتالی /کتبی خود ارائه دهید.

 .۹آیا محدودیتی برای تعداد افرادی که می توانند درخواست دهند وجود دارد؟
نخیر ،محدودیتی وجود ندارد.

 .۱۰آیا این یک هدیه است؟
آری ،این یک هدیه است.

 .۱۱آیا برای پرداخت کمک هزینه انرژی ،برای یک مرتبه ،به ارزش و قیمت یک خانه (یعنی
بر اساس ثروت) نیز توجه می شود؟
نخیر ،میزان ثروت در نظر گرفته نمی شود .برای این موضوع هیچ آزمایش میزان ثروتی وجود ندارد.

 .۱۲من یک مستمری بر اساس قانون عمومی بازنشستگی سالمندی را دریافت می کنم .آیا من
واجد شرایط دریافت کمک هزینه انرژی ،برای یک مرتبه ،هستم؟
آری .اگر درآمد شما کمتر از  ۱۳۰درصد حداقل مستمری اجتماعی قانونی باشد ،در اینصورت شما واجد شرایط دریافت کمک
هزینه انرژی ،برای یک مرتبه ،هستید .اگر شما در  ۱آوریل  ۱۲( ۲۰۲۲فروردین  )۱۴۰۱مستمری برای سالمندان ،بموجب
قانون مستمری عمومی سالمندی (آ او وی) ،دریافت کرده اید بهمراه تامین درآمد تکمیلی برای سالمندان (آ ای او) ،شما بطور
خودکار کمک هزینه انرژی ،برای یک مرتبه ،را دریافت خواهید کرد .شما نیازی به ارائهء درخواست ندارید .همچنین شما
میتوانید در این مورد به اطالعات نکته " :۷رسمی" به چه معناست؟" مراجعه کنید.

 .۱۳من دارای یک مستمری اجتماعی (بای استاندس ایوتکرینگ) و برای پرداخت قبض انرژی
با رقم باال هدیه دریافت میکنم .آیا به این دلیل مستمری اجتماعی (بای استاندس ایوتکرینگ) من
کاهش می یابد؟
هدایا و کمک هزینه هایی که برای پرداخت مخارج زندگی عمومی در نظر گرفته شده اند ،بطور اصولی با مستمری اجتماعی

(بای استاندس ایوتکرینگ) مورد تسویه قرار میگیرند.
با توجه به افزایش استثنایی اخیر هزینه های انرژی و موارد اضطراری که می تواند ناشی از آن باشد ،ادارهء خدمات اجتماعی
درختایستیدن ممکن است تصمیم بگیرد در صورت دریافت هدیه ای برای قبض انرژی با رقم باال ،استثنا قائل شود.
شما وقتی از شخصی هدیه ای دریافت می کنید ،باید این موضوع را به ادارهء خدمات اجتماعی درختایستیدن گزارش دهید .سپس
ادارهء خدمات اجتماعی درختایستیدن وضعیت شما را بررسی می کند و ارزیابی می کند که آیا هدیهء دریافتی می تواند از
موضوع تسویه معاف شود یا خیر .هدایای دریافتی از موسسات خیریه رسمی همیشه به طور کامل معاف میشوند و الزم نیست به
ادارهء خدمات اجتماعی گزارش شوند.

اگر شما در اینمورد شک دارید ،با ادارهءخدمات اجتماعی درختایستیدن تماس بگیرید.

 .۱۴آیا هنگام درخواست کمک هزینه انرژی ،برای یک مرتبه ،نفقهء دریافتی هم بعنوان
درآمد تلقی می شود؟
آری ،نفقه دریافتی درآمد است و بعنوان درآمد در نظر گرفته می شود:
 درآمد حاصل از اشتغال یا در ارتباط با آن (دستمزد ،مزایا) مستمری سالمندی ،طبق قانون عمومی مستمری های سالمندی (آ او وی) مستمری بازنشستگی که از طریق کارفرما ایجاد می شود و مستمری حاصله از بهره های حاصله از نوعی سرمایه گذاری بیمهعمر .متقاضی میتواند از این مبلغ ،در سال  ،)۱۴۰۱( ۲۰۲۲بعنوان یک فرد مجرد  ۲۱.۵۰یورو در ماه یا بعنوان یک خانواده
مشترک  ۴۳یورو در ماه کسر کند.
 درآمد حاصل از بودجه شخصی (پی خی بی) ،تا جاییکه مبالغ حاصله از آن برای بازپرداخت مراقبت های ارائه شده توسط خودمتقاضی استفاده شوند.
 درآمد حاصل از اجاره (فرعی) و /یا مالکیت. نفقه دریافتی بعنوان همسر (شریک زندگی) و /یا فرزند. هدایای دوره ای ،مگر اینکه آنها معاف اعالم شده باشند. درآمد حاصل از دارایی ها ،مانند بهره یا سود سهام. مستمری بر اساس قانون عمومی افراد تحت تکفل بازمانده (آ ان وی) -درآمد حاصله از انتظار دوره ای مربوط به کار ،بر اساس قانون بازنشستگی عمومی برای صاحبان مناصب سیاسی (آ پ پ آ)

 .۱۵من خوداشتغال  /زد زد پی هستم .آیا من واجد شرایط دریافت کمک هزینه انرژی ،برای یک
مرتبه ،هستم؟
آری .اگر درآمد شما کمتر از  ۱۳۰درصد حداقل مستمری اجتماعی قانونی باشد ،در اینصورت شما واجد شرایط دریافت کمک
هزینه انرژی ،برای یک مرتبه ،هستید .اگر شما در  ۱آوریل  ۱۲( ۲۰۲۲فروردین  )۱۴۰۱مستمری برای کمک به افراد
خوداشتغال (بی بی زد)  )۱۳۸۳( ۲۰۰۴دریافت کرده اید ،شما بطور خودکار کمک هزینه انرژی ،برای یک مرتبه ،را دریافت
خواهید کرد .شما نیازی به ارائهء درخواست ندارید .همچنین شما میتوانید در این مورد به اطالعات نکته " :۷رسمی" به چه
معناست؟" مراجعه کنید.

 .۱۶من به دلیل افزایش هزینه انرژی مشکالت مالی دارم .چه کار دیگری من میتوانم انجام
دهم؟
شما میتوانید برای این امر به آدرس اینترنتی زیر مراجعه کنید:

www.socialedienstdrechtsteden.nl/energiekosten
و /یا با ادارهء خدمات اجتماعی درختایستیدن تماس بگیرید.

 .۱۷تکلیف درخواست کمک هزینه انرژی در ترکیب با کمکهای مربوط به درآمد ،ارقام مالی
ساالنه و موارد مشابه چگونه است؟
 .۱برای افراد خوداشتغال که ،تحت عنوان کمک به افراد خوداشتغال (بی بی زد)  ،)۱۳۸۳( ۲۰۰۴یک مستمری دریافت می کنند،
درآمد قطعی (ساالنه) تنها پس از پایان سال مالی قابل تعیین است .بنابراین ،اینکه آیا کارآفرین درآمدی کمتر از حد درآمد قابل
اعمال برای کمک هزینه انرژی دارد یا خیر را میتوان بصورت مراجعه به گذشته (مالی) تعیین کرد.
 .۲به کارآفرینانی که یک مستمری بمنظور کمک هزینه زندگی ،بر اساس ضوابط کمک به افراد خوداشتغال (بی بی زد) ۲۰۰۴
( ،)۱۳۸۳دریافت میکنند ،میتوان بطور رسمی کمک هزینه انرژی پرداخت کرد .پس از پایان سال مالی می توان آزمایش کرد که
آیا کارآفرین مربوطه واقعا ً استحقاق دریافت کمک هزینه انرژی داشته است یا خیر.

 .۱۸نکاتی از دفتر انرژی منطقه ای برای صرفه جویی در انرژی
نکات کلی مختلف برای صرفه جویی در انرژی در وب سایت دفتر انرژی منطقه ای ارائه شده اند .همچنین یک کتاب الکترونیکی
در این وب سایت قابل دسترسی میباشد که حاوی  ۵۰نکته برای صرفه جویی در مصرف انرژی است .یک صفحه وب جداگانه هم
برای ساکنین درختایستیدن که خانهء اجاره ای دارند ،با اطالعاتی در مورد خانه های اجاره ای با انرژی کم مصرف ،در دسترس
میباشد.

 .۱۹بازپرداخت کمک هزینه انرژی ،برای یک مرتبه ،توسط شما؟
آیا شما میخواهید ،به هر دلیلی ،مبلغی را که دریافت کرده اید بازپرداخت کنید؟ این امر امکانپذیر است .شما میتوانید برای این امر
از شماره حساب ادارهء خدمات اجتماعی ،که از طریق آن مبلغ مربوطه به شما پرداخت شده است ،استفاده کنید .از شما درخواست
میشود که در بازپرداخت ،شماره مشتری خود را ذکر کنید .اگر شما آن را در دست ندارید ،می توانید نام و تاریخ تولد خود را نیز
ذکر کنید.

 .۲۰برخی از خانوارها  ۲یا  ۳بار کمک هزینه انرژی ،برای یک مرتبه ،را دریافت می کنند .آیا
این بی انصافی نیست؟ این امر چگونه اتفاق می افتد؟
کمک هزینه انرژی توسط قانونگذار بعنوان کمک به طبقه ای (دهک هایی) طراحی شده است با میزان درآمد در حد مستمری
اجتماعی (بای استاندس) .این به این معنی است که همه افراد زیر سقف درآمد در حد مستمری اجتماعی (بای استاندس) واجد
شرایط هستند و هیچ ارزیابی فردی در مورد اینکه آیا هزینهها تحمیل شدهاند یا خیر انجام نمیشود .در واقع ،دریافتکنندهء کمک
هزینه انرژی در هنگام دریافت کمک هزینه انرژی ،مجبور نیست هزینههایی را متحمل شده باشد .مقررات مربوط به کمک بر
اساس طبقه اجتماعی (دهک ها) ،بر مبنای درآمد ،در واقع تنها راه ممکن بود که از طریق آن شهرداریها میتوانستند در مدت
کوتاهی هزینههای افزایشیافته انرژی مربوط به گروه بسیار زیادی از ساکنان را جبران کنند .بنابراین انتخاب قانونگذار برای
اختصاص کمک بر اساس طبقه اجتماعی (دهک ها) ،بر مبنای درآمد ،به این معنی است که برخی از ساکنان با درآمد پایین که
هزینه های انرژی افزایش یافته ای ندارند هم ،همچنان کمک هزینه انرژی دریافت می کنند.
در درختایستیدن ،هیئت مدیره شهرداری در مورد مرزهای درآمدی و مقدار مبلغ آن دست به انتخاب هایی زده است .همچنین
تصمیم گرفته شده است که گروههایی از ساکنین از دریافت کمک هزینه انرژی مستثنی شوند ،زیرا مشخص شده است که آنها هیچ
هزینه انرژی ندارند ،مانند افرادی که در بازداشت هستند و یا در یک موسسه ای بصورت گروهی زندگی میکنند؛ همچنین
بیخانمانها و جوانانی که تحت تکفل والدین شان نگهداری میشوند .ساکنانی که استاندارد اشتراک هزینه در مورد آنها اعمال
میشود از دریافت کمک هزینه انرژی مستثنی نیستند ،زیرا بسیاری از آنها هزینه های انرژی بسیار باالیی دارند که نمی توانند از
عهده آن برآیند .این به این معنی است که در برخی موارد چندین بار کمک هزینه انرژی به ازای هر آدرس پرداخت می شود.
یعنی برای هریک از اشخاص مربوطه کمک هزینه انرژی پرداخت میشود ،در صورتیکه چندین اشتراک کننده در واقع فقط در
یک آدرس زندگی می کنند .ارزیابی فردی به ازای هر آدرس در مورد اینکه چه کسی هزینه های انرژی (باال) را پرداخت می کند
یا نمی پردازد در این طرح امکان پذیر نیست.

چه زمانی درآمد من کمتر از  ۱۲۰درصد حداقل اجتماعی است؟
نوع زندگی

حداکثر درآمد ماهانه شامل کمک هزینهء تعطیالت

 -شما مجرد و  ۲۱سال تا سن بازنشستگی هستید

 ۱.۳۱۰,۰۵یورو

 -شما مجرد و بیشتر از  ۲۱سال تا سن بازنشستگی هستید

 ۱.۳۱۰,۰۵یورو

 -شما ازدواج کرده اید یا با شخصی با هم زندگی میکنید ،از  ۲۱سال تا سن بازنشستگی

 ۱.۸۷۱,۵۰یورو

 -شما مجرد و بازنشسته هستید

 ۱.۴۵۵,۶۷یورو

 -شما ازدواج کرده اید یا با شخصی با هم زندگی میکنید و بازنشسته هستید

 ۱.۹۷۱,۰۵یورو

چه زمانی درآمد من کمتر از  ۱۳۰درصد حداقل اجتماعی است؟
نوع زندگی

حداکثر درآمد ماهانه شامل کمک هزینهء تعطیالت

 -شما مجرد و  ۲۱سال تا سن بازنشستگی هستید

 ۱.۴۱۹,۲۲یورو

 -شما مجرد و بیشتر از  ۲۱سال تا سن بازنشستگی هستید

 ۱.۴۱۹,۲۲یورو

 -شما ازدواج کرده اید یا با شخصی با هم زندگی میکنید ،از  ۲۱سال تا سن بازنشستگی

 ۲.۰۲۷,۴۵یورو

 -شما مجرد و بازنشسته هستید

 ۱.۵۷۶,۹۸یورو

 -شما ازدواج کرده اید یا با شخصی با هم زندگی میکنید و بازنشسته هستید

 ۲.۱۳۵,۳۰یورو

Sociale Dienst Drechtsteden
Spuiboulevard 298
3311 GR Dordrecht

ادارهء خدمات اجتماعی درختایستیدن
298 اسپوبولوار
 خی ار دوردرخت۳۳۱۱

Postbus 619
3300 AP Dordrecht
078 770 8910
www.socialedienstdrechtsteden.nl

۶۱۹ صندوق پستی
 آ پی دوردرخت۳۳۰۰
۰۷۸ ۷۷۰ ۸۹۱۰

