
 1. کمک مالی چی وقت نافذ میگردد؟ 
قانون از ۱ مارچ ۲۰۱۶ نافذ میگردد. هرشورای والیتی و زون 
باید برای عینک و یا لنس کمک مالی بپردازند که باید گرفته و 

پرداخته شود 

2. کدام قوانین در وسترنورلند نافذ است؟ 
• کمک مالی بالغ میشود بر حداکثر ۹۰۰ کرون /سال. در صورتی 

که هزینه عینک یا لنس پایینتر باشد تمام قیمت عینک برای شخص 
پرداخته میشود. 

• خود شخص میتواند که مصارف احتمالی اضافگی را برای ترمیم 
کردن, انحنی, سختی, رنگ و تداوی انتی رفلکس بپردازد. 

• برای عینک ها و لنس های تخریب شده و گم شده و یا برای عینک 
های اضافگی و یا لینس های تماسی مصارف پرداخته نمیشود. 

3.  چه کسانی میتوانند کمک مالی دریافت کنند و اینکار 
چگونه انجام میشود؟

این قوانین جدید برای اطفال و نوجوانان بین سنین ۸ الی ۱۹ نافذ 
است. اطفال جوانتر حقوق قبلی برای کمک مالی دارند به خاطر بدست 

آوردن کمک مالی برای عینک و یا لنس نزد یک عینک ساز وقت 
گرفته میشود   عینک ساز تصمیم میگیرد که آیا به عینک و یا لنس 

ضرورت است یا نه. عینک و یا لنس مناسب و درست امتحان میگردد 
و یک نسخه از طرف عینک ساز نوشته میشود. این نسخه باید با 

صورت حساب همراه باشد و به شورای والیتی فرستاده شود.

4.  شخص چگونه میتواند که بخشی از کمک مالی را 
بگیرد؟ 

عینک ساز مبلغ کمک هزینه مالی را از پرداخت کسر نموده و متباقی 
را به شورای والیتی وسترنورلند صورت حساب مینماید.  

3.  آیا شخص میتواند که کمک مالی را بعداُ در خواست 
کند؟

کسانی که قبالُ برای اطفال و نوجوانان عینک و یا لنس بعد از ۱ مارچ 
۲۰۱۶ گرفته اند میتوانند که بعداُ کمک مالی را در خواست کنند. در 

صفحه انترنتی www.lvn.se برای این منظور یک جدول وجود دارد 
که بنام جدول انتقال یاد میشود. سند خرید پرداخته شده همچنان نسخه/
یاد داشت های عینک ساز باید با فورم یا جدول ذکر شده همراه باشد. 
بعداُ شخص معلوما ت را به خدمات اقتصادی شورای والیتی نظر به 

آدرس موجود در جدول میفرستد.

5.  در باره کودکان پناهجوی بدون همراه و هم چنان در 
باره جوانان پناهجو و بدون مدرک چی نافذ شده است؟ 

تمام اطفال و جوانان عین حقوق مساوی را برای کمک مالی دارندو 
این بدین معنی است که  گروپ های نامبرده شامل قانون جدید میشوند. 
پناهجویان نمبر کارت LMA خود را میدهند. پناهجویان بدون همراه و 

بیمدرک تاریخ تولد خود را میدهند.

 ۱ مارچ ۲۰۱۶  قانون جدید مدار اعتبار است. 
بدین معنی که حتی اطفال و نوجوانان بین ۸-۱۹ 

سال حق کمک مالی برای عینک و یا لنس را 
دارند 

شورای والیتی کنسلی, بخش مراقبت های صحی 
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