– ملرىض الرسطان
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هل أنت أو أرستك املبارشة مريض بالرسطان وتكافح من أجل توفري دخل أرستك؟ جمعية الرسطان الرنويجية
قادرة عىل تقديم منح ملرة واحدة بقيمة ترتاوح بني  3000و  20000كرونة نرويجية لك أو ألرستك املبارشة
إذا كنت مصابًا بالرسطان.
تقدم بطلب للحصول عىل دعم مايل إذا كنت بحاجة إىل ما يأيت:
• منحة لتقديم اإلغاثة يف حني وجود صعوبات مالية
• إذا زادت مرصوفاتك و/أو فقدت دخلك
• إذا كان لديك نفقات ال تغطيها الدولة
• مبادرات إعادة التأهيل أو االستجامم/الرفاهية ألرستك بأكملها (العالج بالخارج غري مؤهل)
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من مؤهل للحصول عىل الدعم؟
•

سكان الرنويج الذين يتلقون العالج يف نظام
الرعاية الصحية الرنويجي.

• املبالغ املتغرية من  3000كرونة نرويجية إىل
 12000كرونة نرويجية متاحة للمتقدمني غري
املتزوجني ،بينام تتوفر مبالغ تصل إىل 20000
كرونة نرويجية اعتام ًدا عىل عدد األشخاص
يف أرسة مقدم الطلب.
•

سيتم تقييم الظروف املالية ملقدم الطلب عىل
أساس الراتب الشهري وتكاليف السكن والديون
والرثوة بنا ًء عىل امليزانية املعيارية التي أعدتها
مؤسسة أبحاث االستهالك يف الرنويج ()SIFO
يف جامعة أوسلو مرتوبوليتان.

أرسل املستندات التالية بوصفها مرفقًا بالطلب:
•

آخر قسيمة راتب أو بيان صادر عن إدارة العمل
والرفاهية الرنويجية لجميع أفراد األرسة

• آخر إقرار رضيبي أو تقدير رضيبي لجميع أفراد
األرسة الذين تزيد أعامرهم عن  18عا ًما
• شهادة طبية صادرة عن استشاري مستشفى أو
طبيبك العام ،أو بدالً من ذلك نسخة من أي
وثائق أخرى تفيد بتشخيص إصابتك بالرسطان
إذا كانت لديك أسئلة ،يرجى التواصل معنا عن
طريق االتصال بالرقم  +47 21 49 49 21أو
إرسال رسالة بريد إلكرتوين إلينا عىل
.rettigheter@kreftforeningen.no

كيف تقدم طل ًبا؟
•

املوعد النهايئ الشهري لتقديم الطلبات هو
العارش من كل شهر

• أكمل منوذج الطلب ورقيًا أو إلكرتونيًا
• أرسل الطلب عىل
www.kreftforeningen.no/tilbud

أسفل عالمة تبويب الدعم املايل
(‘ ’økonomisk støtteباللغة الرنويجية)
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