ما هي اإلعانة املالية؟

Albasserdam, Dordrecht.أنت سوف تسكن يف  Drechtsteden.مرحبا بك يف
 Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht,لكل هذة البلديات
معك عىل ) Drechtsteden Social Service (SDDتعمل خدمة Sliedrecht of Zwijndrecht
.اندماجك .سوف نوضح أدناه ماذا سوف سرتتب أثناء يوم الرتتيب وكيف سنساعدك مال ًيا

يوم الرتتيب

أثناء يوم الرتتيب سوف تعمل سويا مع املرشد االجتامعي الطلبات اآلتية ،حتى
:يكون لديك املال الكايف ليك تعيش

طلب تكاليف املعيشة
مع هذه اإلعانة االجتامعية سوف تحصل عىل مبلغ كل شهر تستطيع به دفع
التكاليف الرضورية مثل التسوق ،رسوم الهاتف واالحتياجات املنزلية .هذا نسميه
.مال املعيشة
:طلب مساعدة خاصة لدفع اإليجار املنزيل اول شهر و تكاليف فرش املنزل
مع هذه اإلعانة االجتامعية ميكنك دفع إيجار املنزل ألول شهر .سوف تحصل ايضا
.عىل مبلغ يك تتمكن من فرش منزلك باالثاث و األجهزة املنزلية الرضورية
:طلب بدل إيجار و بدل رعاية صحية
لدفع إيجار منزل و التأمني الصحي لك ميكنك طلب هذه كتعويضات .هذه
تعويضات من الحكومة .كل شهر سوف تحصل عىل مبلغ لدفع اإليجار و التأمني
.الصحي
.تأكيد املقابلة لإلعانة املالية
يف يوم الرتتيب سوف نناقش مرة أخرى ما هي اإلعانة املالية .سوف نرشح ما هي
التكاليف اللتي سوف ندفعها لك و ما هو املال اللذي سوف نستخدمه لدفع هذه
.التكاليف .سوف نكتب هذا و نحدده لك خالل تأكيد املقابلة

.اإلعانة املالية
 SDD.كل الرسوم الثابتة سوف يتم دفعها بواسطة
يف األشهر األوىل من عملية االندماج الخاصة بك  ،ستأيت أشياء جديدة كثرية يف طريقك.
يسعدنا دعمك يف هذا .هذا هو السبب يف أننا نضمن دفع التكاليف الثابتة الخاصة بك عن
.األشهر الستة األوىل .نريد أن مننعك من الوقوع يف الديون
 :لك هي  SDDالرسوم الثابته اللتي سوف تدفعها

اإليجار

=

Sliedrecht:

التأمني الصحي

لغاز /املياه/اإلنارة

يتم إيداع األموال املتبقية بعد دفع جميع التكاليف الثابتة يف حسابك املرصيف.
هذا هو املال للمعيشة
.تحصل عليه كل شهر لدفع الفواتري األخرى و ليك تدخر منه

اإلعتامد عىل الذات ماليا
أثناء عملية االندماج  ،ستعمل مع مرشدك االجتامعي يف
األشهر الستة األوىل إلدارة األموال ودفع الفواتري بطريقة
.جيدة يف املستقبل

