
 مراقبین داوطلبو سرپرستان ،قیّمان مختص بھھای  ھزینھ کمکمربوط بھ  بروشور
 موارد کلی

 .دانجام میشو رایگان) افتخاریبھ صورت ( اساسا سرپرستان ،قیمانمربوط بھ فعالیت ھای 

 بازپرداختخاص مسئول  ترادف یک سری کھ ای دریافت کرد ھزینھ مراقب یا قیّم ،مددکار سرپرست، عنوان بھ ھم میتواناما باز

 .این ھزینھ ھستند

 ھزینھ ھا کمک نرخ

 .درخواست دادن کرد از پس ثابت ھزینھ کمکمیتوان ساالنھ شروع بھ دریافت 

 .است سال در یورو 399.00 بھ ارزش ثابت مبلغی ھزینھ کمکاین 

 .نیست ممکن خانواده دادگاه گواھی یا ویک شخص  سرپرستی مبنی بر دادگاهی  ارائھ برگھ بدوناین موضوع  

تصویب برخورداری از  از پس( بعد سال فروردین 12پس از  ثابت ھزینھ کمکاین  از استفاده حق کھ باشید داشتھ توجھ لطفا

 منقضی میشود. )این حق

 تصویب شده است. 1395 مرداد 3 برای برخورداری از این حقوق داوطلبانھ درکھ درخواستشان  آنھا :المث

 .شوندمی  برخوردار ثابت ھزینھ کمکاز این  1395 مرداد 4 از بار اولین آنھا کھ برای

 .محروم خواھند شد حقوق از این صورت این غیر در ،کنند ارسال 1396فروردین  12 تا باید درخواست خود را

 ھای بازپرداختی جزئیات ھزینھ

 بازپرداخت بیشتری را بھ شما مقدار توان می ،باشد سال در یورو 399.00 تعیین شده ی مقدار از بیش ھزینھ ھای شما اگر

 رسید تلفنی، مکالمات سفر، ھای ھزینھ مقدار ،سفر روز مثال، عنوان بھ( ثبت کنید را خود ھای ھزینھ باید جزئیات. کرد

 ).غیره و پرداخت ھزینھ وسایل نقلیھ برای رسیدن بھ مقصد

 .میشود بازپرداخت بھ شما یورو   0,30 بھ ازای ھر کیلومتر ماشین شخصی ، با سفر ھنگام در

 .ممکن ھستند پرداخت از پس ماه 15 ھا تا ھزینھ این بازپرداخت کھ باشید داشتھ توجھ لطفا

  ،از قبیل( 1394مرداد  2، مخارجی را در خود کار از بخشی یک قیّم داوطلب در عنوان بھچنانچھ               :مثال عنوان بھ

 . بپردازیدیورو  450,00بھ اندازه  )قطار با سفر ھای ھزینھ                                  

 میتوانید ادعای بازپرداخت آن را ارائھ دھید. 1395آبان  3تا                                   

 گزینھ ھای انتخابی
. دیکنھای  مورد ادعا خود  ھزینھ بازپرداخت یا و) منابع ارائھ بدون( ثابت ھای ھزینھ کمک از را استفاده بھترین توانید می

 .نمایید انتخاب خود برای ی رامناسب گزینھ

 ادعا-درخواست 
 ملی خزانھاز  مورد درخواست شما ھای ھزینھ ،نداشتھ باشد کافی دارایی یا درآمد شخص بھ قیومیت گرفتھ شده  چنانچھ

 بھ دادگاه خانواده ھزینھ کمک شرایط قیومیت، بھ عنوان از ساالنھ گزارش یک ھمراه بھ درخواست باید این. پرداخت میشود

 .ھا درصورت امکان دریافت گردد  ھزینھرسید بازپرداخت  ھمچنین یامرکز مراقبت ارائھ شود و

شخصی خود او از دارایی شما  ھزینھ مورد درخواست بنابراین ،باشد داشتھ کافیدارایی  یا و درآمد حضانت تحت فرد اگر

 .پرداخت میشود

 انجام میشود. معتبرکامال  EUR5000 00, از بیش مالی گذاری سرمایھ یک کھ ھنگامی

آن را  حضانت تحت فرد ھای دارایی یا درآمد از توانید می ،مخارجی را متحمل شدید حضانت تحت فرد داراییبرای انتقال  اگر

 برداشت کنید.
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ھزینھ  مثال، برای( مخارج خود را باز پرداخت کنید حضانت تحت فرد دارایی یا درآمد از مستقیم طور بھ توانید نمی اگر

 .مراجعھ کنید خانواده دادگاه یا و آن بھ اداره مراقبت ھای ھزینھ بازپرداخت برای باید ،)صرف شده برای انتقال یک سند
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