
جتماعيا الضعيفة األسر ستحصلوبأي مبلغ  الحاالت أي في                                                   

؟تعويض على اإلعاقة ذوي األشخاصو  

 

  مساعدة؟ أي لدينا هل ،100001 إلى 65000 من التقييم)درجة(  نقطة لديها أسرتنا. 1

 

 ،"اجتماعيا   الضعيفة لألرست الموحدة البيانات قاعدة في"  نقطة 100001 إلى 65000 منرستك  ال كانت إذا

 التي العائالت هي االرستثناءات. أشهت 6لمدة  2020 لعام مايو 1 من العائلة من فرد لكل الري 35تستلم فس

ا كضم  ،الري 70 بمبلغ واحد فتد من مكونة عائلة كعويض رسيتم الخصوص، وجه على. عضوين أو عضو 

 .الري 90 بمبلغ - وعضوين

 

نقطة  100001. نحن مسجلون في قاعدة بيانات العائالت الضعيفة اجتماعياً ، ولدينا ما يصل إلى 2

 أي مساعدة؟ يحق لنا، هل 16، ولدينا ثالثة أطفال تحت سن قييمت)درجة( 

 التيو اجتماعي ا الضعيفة العائالت بيانات قاعدة في مسجلة 100001 كقييم درجة على حصلت التي االرست

ا، 16 إلى 0 من أعمارهم كتتاوحاو اكثت  أطفالثالثة  لديها  مايو من شهريًا الري 100 كعويضها رسيتم عام 

 .أشهر 6 لمدة 2020لعام 

 

 . أنا شخص معاق، هل يحق لي الحصول على تعويض؟3

ا كنت إذا  مايو شهر منالري  100 قدره شهريًا بداًل  فستتلقى إعاقة ذا طفال   أو واضحة إعاقة لديه شخص 

 .اشهر 6لمدة  2020عام 

 

/ األشخاص ذوي اإلعاقة الضعيفة اجتماعياً . إلى من ينبغي أن أتقدم بطلب للحصول على تعويض لألسر 4

 ومتى؟



 حالة على بالفعل حصلت أو/ و اجتماعي ا الضعيفة للعائالت الموحدة البيانات قاعدة في بالفعل مسجال   كنت إذا

/  العائالت كحديد كضمن نفسها االجتماعية الخدمة وكالة. مكان أي في طلب كقديم علي  فليس معوق، شخص

 أو/ و الدولة كعويض/  االجتماعية الحزمة مع باالقتتان التعويضات وكسجيل تعويضاتمستلمين الال األفتاد

 .اإلقامة بدل

 

مايو(، فهل سأحصل على تعويض  15في ) 2020 عام مايو 1نقطة لعائلتي بعد  66000. إذا تم منح 5

 ؟الري 100شهري 

هذه الحالة من  )في قييمالت)نقطة( منح درجة من التعويض أعاله من الشهت التالي  كعيينفي هذه الحالة، رسيتم 

(.كتوبتيونيو(، خالل األشهت المتبقية من فتتة التعويض التي يوفتها هذا البتنامج )بما في ذل  أشهت   

 

شخص يعاني من إعاقة واضحة، فهل يحق لي الحصول  وضعيوليو(، ُمنحت  1) 2020عام مايو  1. بعد 6

 ؟الري 100على بدل شهري قدره 

وكذل  في  ،المعوقين األطفال أو واضحةال عاقاتاالشخاص ذوي اإل وضعحاالت كحديد  في مايو، 1 بعد

من كقديم  التالي الشهر من األول اليوم من التعويضتم دفع رسي ،الوضعاالشخاص بهذا متاجعة حاالت 

من قبل الشخص  إلكتتوني أو مكتوب شكلالى وكالة الخدمة ب واالجتماعية الطبية الخبتةومستختج  الطلب

 .البتنامج هذا من المقدمة التعويض فتتة من المتبقية األشهت خاللوذل    ،القانوني الممثل/

 

 أفراد أحد،  67000األسرة  تقييمعاًما، ودرجة  16منهم أطفال تحت سن  3أفراد،  5. تتكون أسرتنا من 7

 نفس في الثالثة التعويضات تلقي لي يحق هل. الواضحة اإلعاقة ذي الشخص وضع لديه البالغين األسرة

  الوقت؟

 

 األرسباب لجميع المقدمة للتعويضات المتزامن االرستالم يقتصت منارسبة الال مسبقةال شتوطال وجودحالة  في

 كعويض على الحصول ل  يحق الحالة، هذه في(. اإلعاقة ذوي واألشخاص اجتماعيا   الضعيفة لألرست) الثالثة



ا الري 100 قدره شهتي  وما قاصتين أطفال 3 على بناء  ) أشهت 6 لمدة  2020 لعام مايوشهت  من اعتبار 

( إجماال   الري 175) شهتي ا الري 35 بمبلغ األرستة أفتاد من فتد لكل كعويض( + نقطة 100000 إلى يصل

 100 قدرها كعويضات بالتوازي كلقي في الحقله  واضحة إعاقةالشخص ذو + أشهت 6 لمدة مايو 1 من

 .شهتا 6 لمدة 2020 لعام مايو 1 من الري

 

في حال . أسرتنا مسجلة في قاعدة البيانات الموحدة لألسر الضعيفة اجتماعياً ونحصل على بدل إقامة. 8

 األسرة؟ قييمعليه على درجة تالمحصول هل سيتأثر الدخل التعويض  تخصيص

 في المستلمة المبالغ أخذ يتم لن ، أعاله المذكورة لألرسباب كعويضات كخصيص حالة في ألنه ذل ، يتم لن

 .اجتماعيا   الضعيفة األرست قييمك درجة كحديد عند االعتبار

 

ولدينا ثالثة  100000مايو تم تكليفي بتعويض ألن درجة تقييم عائلتنا كانت أقل من شهر . منذ األول من 9

يوليو. هل هذا سبب توقفنا عن  شهر عاًما في 17 عمرهيبلغ سعاًما أو أقل(. طفل واحد  16أطفال صغار )

 ؟الري 100دفع تعويض 

 عدد في والتغييت كاملة، زمنية لفتتة به االحتفاظ يتم اجتماعيا الضعيفة األطفال متعددة األرست كعويض ألن ال،

ا 16-0 بين أعمارهم كتتاوح الذين األطفال  يؤدي ال ال التعويض كلقي كلي التي الفتتة خالل األرستة في عام 

 .التعويض كعليق/  إنهاء إلى

  


