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در هنگام مالقات خویش با ما باید شما
این مدارک را با خود بیاورید

پیش از اینکه شما درخواست امداد مالی بکنید
روی این مسایل فکر کنید

مدرك شناسایی
درخواستنامه خانه پوری شده خود را
صورت حساب عواید و مخارج شما در سه ماه اخیر
صورت وضع مالی شما ،به سخن دیگر خالصه خدمات و فعالیتهای
بانكی شما و همچنان ،برگه های داد و ستدهای كلیه حسابهای بانكی
همهء درخواست کنندگان به شمول اطفال
ء
قراردادنامهء کرایهء خانه ،بیل فعلی کرایه خانه و سند رسید کرایه
پرداخت شدهء ماه گذشته را
در صورت بیماری ،تصدیق دکتور در بارهء مریض معامله شدن شما
تصدیق ثبت نام شما و برنامه اجرایی از اداره کاریابی
آخرین تصفیهء مالیاتی شما از ریاست مالیه
فیصله نامهء معتبر اقامت شما از ریاست امور مهاجرت



برای اینکه ما بتوانیم درخواستنامه شما را سریعا ً و به یقین درست
اجراآت بکنیم ،این مهم میباشد که شما همهء مدارک الزم خویش را با
خود داشته باشید.








آیا شما برای تأمین نمودن نفقهء خویش در جستجوی دگر امکانات بوده
اید؟
آیا شما درخواست دگر امتیازات عمومی مالی را که شما مستحق آنها
باشید نموده اید؟ مثالً از طریق اداره بیمه تآمینات اجتماعی تقاضای
دریافت کمک مالی کرایه خانه ،حمایت مالی فرزند نگهداری و غیره.
آیا شما پول پس انداز شده دارید؟
ء
آیا شما کدام دارایی مانند موتر ،خانه گروی و غیره دارید که آن به
فروش برسد؟
آیا شما در اداره کاریابی ثبت نام هستید و فعاالنه در جستجوی کار
میباشید؟
ء
آیا شما میتوانید که در جستجوی خانه ارزانتر شوید؟
پدر و مادر مکلف به تآمین نفقهء فرزندان خود تا زمانی میباشند که آنها
به سن  ۱۸سالگی میرسند یا اینکه از مکتب لیسه فارغ میشوند.

