
 

 

 

 آیا برای پرداخت غذا, گرما و مایحتاج دیگر در زحمت هستید  ؟  

 

.  خانواده برای حمایت از شما وجود داردصندوق حمایت از  

 برای اطالعات بیشتر از سایت زیر دیدن فرمایید,

Southampton.gov.uk 

Household Support Found 

 وبرای صندوق حمایت از خانواده جستجو کنید و یا با شماره تلفن  

02394016642  

ل فرمایید.تماس حاص  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



2021/2022صندوق حمایت از خانواده   

 شورای شهر ساتهمتون 

 جزوه راهنما 

 صندوق چه می باشد؟

اخیرا صندوقی را برای حمایت از خانوارمعرفی کرده .این برنامه برای شورای شهرداری فراهم شده تا به کسانی که بیشتر در زمستان  دولت 

غذا ,پیش پرداخت انرژی و سوخت و سایر مایحتاج ضروری نیازمند هستند حمایت کند. نیاز به   

 آیا من واجد شرایط میباشم؟ 

آماده شده   شهروندان ساتمپتون و شامل افرادی است که درآمد کمی دارند و با مشکالت مالی روبرو هستنداین صندوق به هدف کمک به 

. است  

 جلوگیری از تقلب 

اگر شما به اشتباه در مورد شرایط خود اظهار کنید, یا مدرک اشتباه  ما باید مطمئن شویم که درخواست به صورت قانونی انجام می شود .

شوید.  2006تخلف طبق قانون تقلب   تان فراهم کنید, شما ممکن است متهم به ستبرای حمایت از درخوا  

صفر برای تحمل تقلب و بی نظمی مالی داریم و تمامی موارد مشکوک به این طرح به نیروی شهربانی استان همپشایرارجاع  ما رویکرد 

 خواهد شد. 

 چطور درخواست کنیم؟

و روش  شما را به ما ارجاع دهند.که میتوانند  می باشد یک روش از سوی اشخاص حرفه ایدارد.دو روش برای درخواست حمایت وجود 

,با آنها در مورد ارجاع از طریق   را حمایت میکند و یا خانواده شما  اگر یک متخصص حرفه ای دارید که شمادیگر ارجاع شخصی می باشد.

کارمند کار با   , ,کارمند اجتماعی وارائه خدمات به نوجواناندارس ساتهمتون م طریق  انتخاب متخصصان می تواند از. حرفه ای صحبت کنید 

 خانواده و یا سازمانهای اجتماعی باشد. 

این یک پیشنهاد محدود برای  روش دوم ارجاع شخصی برای کسانی است که به نهادهای اجتماعی و تخصصی وابسته نیستد و ارتباطی ندارند.

به طور مستقیم از طریق فرم آنالین انجام شود. حمایت می باشد و می تواند   

Household Support Fund (Southampton.gov.uk) 

و  سی رثبت شده ما برممکن است از شما مدارکی برای ثابت کردن شرایط فعلی و جزئیات شخصی خواسته شود به منظور اینکه با داده های 

شود. چک   

 ارجاع حرفه ای  

اگر شما  .دهند که شما را میشناسند ,مانند کارکنان مدرسه ,تیم شهرداری وسازمانهای محلی ,می توانند شما را به آنها ارجاع  متخصصیافراد 

 نیاز به غذا,پیش پرداخت انرژی و سوخت و مایحتاج ضروری دیگر دارید.  

شامل: اگر درخواست موفقیت آمیز باشد  می تواند   

غذا   •  

گاز و برق پیش پرداخت برای  •  

وسایل ضروری آشپزخانه    •  

موارد ضروری دیگر) لباس گرم و لوازم خواب ( •  

تو مشورارجاع برای حمایت های بیشتر  •  

 



 ارجاع شخصی 

   با :  حمایت انجام دهید برای یک مورد از را ارجاع شخصیمیتوانید شما 

اغذ •  

پیشرفت پرداخت گاز وبرق  •  

نیاز به مترجم دارید (اگر شما نیازبه کمک  برای پر کردن فرم ارجاع شخصی دارید )برای مثال , اگر شما دسترسی به اینترنت ندارید و   

روز  بعد از ظهر,  2صبح تا   9تماس حاصل فرمایید.) از ساعت  02394016642شما می توانید با شورای شهرداری ساتهمتون به شماره 

عه(. تا روز جمدوشنبه    

 چطور حمایت دریافت خواهم کرد ؟

آنها اطالعات شما را در درخواست نامه مورد توجه قرار خواهند  تمامی درخواست ها توسط تیم ما بررسی و نتیجه به شما اعالم خواهد شد .

شما می توانید از طریق آنالین آن  . گر درخواست شما موفقیت آمیزباشد , هزینه ای به شما داده خواهد شداداد تا نیازهای شما را بررسی کنند .

و این کارت را می توانید در بیشتر سوپر مارکت های محلی از قبیل تسکو,موریسون,سینز بری, ازدا و یا الدی  را به کارت هدیه تبدیل کنید.

این کوپن ها همچنین برای پیش پرداخت گاز و برق فراهم خواهد شد. .  استفاده کنید  

 آیا می توانم برای بیشتر از یکبار ارجاع/درخواست بدهم 

توسط تیم متخصص  ,مورد به مورد هر ارجاع یق یک آژانس و یا متخصص حرفه ای ارجاع داده شوید.بله ,این ممکن است که شما از طر

را به هنگام مرور و آنها ارجاعات قبلی قرار خواهد گرفت.  شورای شهرداری ساتهمتون که بر کلیه ارجاعات  نظارت دارند مورد ارزیابی 

 درخواست جدید مورد بررسی قرار خواهند داد. 

طرح تا چه زمانی اجرا خواهد شد ؟این   

اجرا خواهد شد , مگر اینکه این بودجه قبل از این تاریخ تمام شود.   2022/ 31/03تا این برنامه    

 چه حمایت دیگری در دسترس می باشد؟ 

نیازمند هستند وجود خواهد  از مشاوره و پشتیبانی برای شهروندان شهر ,برای کسانی که ممکن است به مشاوره در مواقع دشوار طیفی 

مثل:  داشت.  

کمک به صورت حسابهای خانواده  •  

جد شراط بودن برای وعده غذایی رایگان در مدرسه وا •  

اشتغال و مهارت ها   •   

مشاوره بدهی و مزایای رفاهی  •  

مسکن و مالیات شهرداریحمایت برای هزینه های  •  

حمایت ان اچ اس برای کوید  •  

 برای اطالعات بیشتر از سایت زیر دیدن دیدن فرمایید: 

Household Support Fund  (southampyton.gov.uk) 

  




