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غطیة تإلى الشخص الذي حصل على معونة نقدیة ل
 التكالیف اإلضافیة للطعام الخالي من الغلوتین

له   ت معلومات لك بصفتك حامل حق الحضانة من ذوي طفل ُوصفف�ما ��ي ستجد 
 . ض اء أغذ�ة خال�ة من الغلوتني  معونة نقد�ة لتغط�ة التكال�ف اإلضاف�ة عند �ش

مقدم الرعایة لكم بوصف معونة نقدیة لشراء أغذیة خالیة من الغلوتین فستحصل بصفتك  یقومعندما 
ل سنة على حدة. یتم صرف المعونة عن طریق  كحامل حق الحضانة على معونة مادیة تصرف لك عن 

كن إذا كان لدیكم حساب في بنك آخر فیرجى القیام بالتبلیغ عن ذلك لدى سویدبانك. یمكن أن لسویدبانك و
 بنك. ال أو في مكتب فرع  www.swedbank.se/kontoregisterبذلك عن طریق الرابط  تقوم

 تسجیل الحساب الموجود في البنك اآلخرأن تقوم ب مالحظةّ ال یلزم أن تفتح حسابا في سویدبانك بل یكفي 
عن طریق بطاقة صرف . یمكن أن  الیك  النقود  بنكي فسیتم إرسالحساب . في حالة عدم التبلیغ عن  ھناك

عند استالم المبلغ. یتم الدفع عن طریق وحدة السفریات المرضیة في قطاع  دفع رسوم ب على ذلك تیتر
یات  "سفر تذكر على شكل مالحظة أن ھذا ھو السبب الذي یجعل التسمیة ىفسترا جوتاالند. یرج

 ب.امرضیة" في كشف الحس
 

یتم الصرف في الحاالت التي یسكن فیھا كال حاملي حق الحضانة في العنوان نفسھ إلى الشخص األكبر  
سنا بینھما . في حالة سكن حاملي حق الحضانة في عنوانین مختلفین یتم الصرف لولي األمر الذي یقیم  

 الذي یسكن فیھ الطفل.  نفسھ في العنوان
  

وصف ویجب أن یغطي التكالیف اإلضافیة لشراء منتجات  حجم المعونة یعتمد على سن الطفل في وقت ال
خالیة من الغلوتین مقارنة مع تكالیف شراء الطعام العادي في المتجر. یتم الصرف عن سنة واحدة كل  

 الرعایة الذي وصف ذلك. مرة ویجب أن یتم تجدیده سنوبا عن طریق التواصل مع مقدم 
 
 

 :الطرف الواصف

 :الوحدة

 :معلومات التواصل

 
 lmn.regionservice@vgregion.seبالنسبة لألاسئلة المتعلق بالصرف: 
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