
کیا آپ یا آپ کے قریبی خاندان کے افراد کینسر کا شکار ہیں اور گھریلو مالی مشکالت سے دوچار ہیں؟ ناروے 
کی کینسر کی سوسائٹی آپ کو یا آپ کے قریبی خاندان کے افراد کو کینسر سے متاثر ہونے کی صورت میں 

NOK 3,000-20,000 کے ایک وقتی عطیات دینے کو تیار ہیں۔ 

اگر آپ مندرجہ ذیل کی ضرورت ہو تو مالی معاونت کے لئے درخواست دیں: 

مالی مشکالت سے درپیش ہونے کے دوران امداد فراہم کرنے کے لئے گرانٹ  •

اگر آپ کے اخراجات میں اضافہ ہوا ہو اور/یا آمدنی میں کمی ہوئی ہو  •

اگر آپ ایسے اخراجات اٹھا رہے ہیں جن کی ریاست کوریج نہیں فراہم کرتی  •

آپ کے پورے خاندان کے لئے بحالی یا تفریقی/فالح و بہبود کے اقدامات   • 
)بیرون ملک عالج اہل نہیں(  
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مدد کے لئے کون اہل ہے؟
ناروے کے رہائشی جو ناروے کی صحت کی   •

دیکھ بھال کے نظام میں عالج حاصل کر رہے ہیں۔ 

NOK 3,000 سے NOK 12,000 تک کی   •
رقم سنگل درخواست دہندگان کے لئے، جبکہ 

درخواست دہندگان کے خاندان کے افراد کی تعداد 
کے لحاظ سے NOK 20,000 تک کی رقم 

دستیاب ہے۔

درخواست دہندگان کے مالی حاالت کا تعین اوسلو   •
میٹروپولیٹن یونیورسٹی میں کنسمپشن ریسرچ 

ناروے )SIFO( کی طرف سے تیار بینچ مارک 
بجٹ کی بنیاد پر ان کی ماہانہ تنخواہ، رہائش کے 

اخراجات، قرضوں اور دولت کی بنیاد پر کیا 
جائے گا۔

درخواست دینے کا کیا طریقہ ہے؟ 
ایپلی کیشنز کے لئے ماہانہ آخری تاریخ ہر   •

مہینے کی دس تاریخ ہے

کاغذ پر یا الیکٹرانک طور پر درخواست کا فارم   •
مکمل کریں 

درخواست کو    • 
 www.kreftforeningen.no/tilbud

پر مالی معاونت ٹیب کے تحت جمع کرائیں 
)'økonomisk støtte' ناروجین میں(

مندرجہ ذیل دستاویزات کو اپلیکیشن کے 
ملحق کے طور پر جمع کرائیں: 

گھر کے تمام افراد کے لئے NAV کی طرف   •
سے جاری کردہ آخری پے سلپ یا بیان

18 سال سے زائد عمر کے گھر کے تمام   •
افراد کے لئے آخری ٹیکس ریٹرن یا ٹیکس کی 

تشخیص

ہسپتال کنسلٹنٹ یا آپ کے جی پی کی جانب سے   •
جاری کردہ میڈیکل سرٹیفکیٹ، یا متبادل طور پر 

دیگر ایسا کوئی بھی دستاویز جس میں آپ کے 
کینسر کی تشخیص کے بارے میں بیان گیا ہو

پناہ گزینوں کو نارویجن ڈی نمبر )ایک عارضی   •
شناختی نمبر( اور نارویجن بینک اکاؤنٹ فراہم 

کرنا ضروری ہے

اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو براہ 
کرم 47+ 21 49 49 21 پر کال کرکے ہم سے 

 رابطہ کریں یا 
 ہمیں ایک ای میل بھیجیں
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