سبکباری مالی چیست؟

.به ایالت درخت استیدن خوش آمدید .شام قرار است در آلربارسدام د.ردرخت زندگی کنید
در هرچهار شهرداری هاردینخ فلد ،هرنیک-ایدو-آمباخت ،اسلیدرخت و یا زوایندرخت شام امکان
ارتباط با مرکز مددکاری اجتامعی ایالت درخت استیدن را دارید تا با هم برروی روند شهروندی
.شام کار کنید

روز محاسبه
در طول این روز شام به مددکار اجتامعی رجوع می کنید تا با هم درخواست های زیر را
بررسی می کنید  ،به طور مثال با هم بررسی می کنید که آیا شام پول کافی دارید که با
آن بتوانید زندگی کنید
درخواست کمک هزینه گذران و امرار معاش زندگی
با این کمک هزینه دولتی شام ماهانه مبلغی را دریافت می کنید که هزینه های رضوری
زندگیتان از جمله خرید خورد و خوراک  ،هزینه تلفن ،و هزینه خانه تان رابا آن بتوانید
.بپردازید .به این کمک هزینه زندگی گفته می شود
درخواست کمک هزینه برای اجاره اول و مبله کردن خانه تان
با این کمک هزینه شام اولین اجاره خانه جدید خود را می پردازید .همچنین شام مبلغی
دریافت می کنید که با آن می توانید وسایل الزم شامل مبلامن و لوازم برقی الزم و
.رضوری را تهیه منایید
درخواست کمک هزینه اجاره خانه و بیمه
برای پرداخت اجاره خانه و هزینه بیمه تان شام می توانید در خواست کمک هزینه از
دولت کنید .این کمک هزینه را از دولت دریافت می کنید.هر ماه این مبالغ را پیش از
.موعد پرداخت اجاره خانه و بیمه در حساب بانکی خود از دولت دریافت خواهید کرد
مصاحبه تایید سبکباری مالی
در این روز تعیین شده ما یکبار دیگر درباره اینکه سبکباری مالی چه هست صحبت می
کنیم .ما توضیح می دهیم چه هزینه هایی را برای شخص شام پرداخت خواهیم کرد و
چه کمک هزینه هایی برای شام در نظر گرفته شده است .موارد توافق شده را بر روی
.کاغذ می نویسم و تایید نهایی می کنیم

)سبکباری مالی (راهایی که با آن دولت به شام کمک هزینه هایی برای سهولت زندگی می پردازد
.این هزینه ها به طور قطع از طرف مددکاری اجتامعی ایالت درخت استیدن به شام پرداخت می شود
در اولین ماه بعد از رشوع روند شهروندی شام موارد زیادی برای شام ممکن است که پیش بیاید .ما با
کامل میل شام را در رویایی با آنها حامیت می کنیم .به این صورت که که ما تضمین می کنیم هزینه
های شش ماه اول زندگی شام قطعا تامین شود .ما اینگونه از هرگونه بدهی احتاملی برای شام جلوگیری
.می کنیم

.این هزینه ها شامل هزینه گاز ،آب ،برق ،بیمه و اجاره می شود

=

Sliedrecht:

اگر پولی از کمک هزینه پرداخت شده به شام اضافه بیاید در حساب بانکی
شام پس انداز می شود .این هزینه اضافه آمده را شام
.در طول ماه برای پرداخت مابقی ضورتحساب های خود استفاده می کنید

پشتوانه مالی شخصی
در طول روند شهروندیتان شام با کمک مددکار اجتامعی تان
خواهید آموخت که چگونه با پول خود هزینه ها و صورت
.حساب هایتان به روش مناسب بپردازید

