
 1. کمک هزینه از چه زمانی قابل دریافت است؟ 
این قانون از 1 مارس 2016 به اجرا گذاشته شده است. هر اداری 

استان موظف به پرداخت کمک هزینه برای عینک یا لنز چشم است 
 که بعداز 1 مارس خریداری و بهای آن پرداخت شده است. 

2.  چه مقرراتی در استان وسترنورالند در این زمینه در 
نظر گرفته شده است؟

●  کمک هزینه بالغ بر حداکثر 900 کرون در سال است. اگر هزینه 
عینک یا لنز چشم کمترباشد به اندازه مبلغ پرداختی کمک هزینه 

دریافت میشود. 
●  هزینه های اضافی احتمالی مربوط به قاب عینک، تعمیرات، 

تنظیم، رنگ یا آنتی رفلکس آن را شما میپردازید. 
●  برای هزینه های مربوط به عینک یا لنز چشمی آسیب دیده، 
گمشده یا هزینه مربوط به عینک یا لنز چشمی رزرو کمک 

هزینه پرداخت نمی شود. 

3.  چه کسانی میتوانند کمک هزینه دریافت کنند و برای 
دریافت کمک هزینه چه باید کرد؟

مقررات تازه شامل کودکان و جوانان 8 تا 19 سال میشود. کودکان 
کوچکتر از قبل می توانستند کمک هزینه دریافت کنند. برای دریافت 
کمک هزینه برای شیشه عینک یا لنز چشم نزد یک عینک ساز مجاز 
وقت گرفته می شود. عینک ساز تعیین می کند که آیا نیاز به عینک یا 

لنز چشم وجود دارد یا نه. شیشه عینک با نمره درست یا لنز مناسب 
امتحان می شود و عینک ساز یک نسخه می نویسد. آن نسخه باید 
پیوست فاکتوری باشد که عینک ساز برای اداری استان می فرستد.

 4. چگونه می توان کمک هزینه دریافت کرد؟
عینک ساز مبلغ کمک هزینه را از مبلغی که شما باید بپردازید کم می 
کند و سپس اداری استان استان وسترنورالند را به همان مقدار فاکتور 

می کند. 

 3. آیا میتوان پس از خرید درخواست کمک هزینه کرد؟
آنانی که برای کودکان و جوانان از 1 مارس 2016 به این سو عینک 

یا لنز چشم خریده اند و آن را تحویل گرفته اند میتوانند درخواست 
کمک هزینه پس از خرید بکنند. در وبسایت www.lvn.se یک فرم 
درخواست برای این منظور گذاشته شده است. قبض پرداخت عینک 
و نسخه عینک ساز باید پیوست درخواست باشد. سپس مدارک گفته 

شده را به Landstingservice Ekonomi و به آدرسی که روی فرم 
درخواست نوشته شده می فرستید.

5.  برای کودکان پناهنده ای که به تنهایی به اینجا آمده اند 
و نیز پناه جویان و جوانان بدون مدرک، مقررات جاری 

چیست؟
همه کودکان و جوانان حق دریافت این کمک هزینه را دارند و 

بنابراین گروه های گفته شده نیز مشمول این قانون تازه میشوند. برای 
تقاضای کمک هزینه پناه جویان شماره ال ام آ و کودکان پناهنده تنها  

و بی مدرک ها تاریخ تولد خود را اعالم می کنند.

1 مارس 2016 قانون تازه ای به اجرا گذاشته شد. 
قانون تازه به معنای این است که کودکان و جوانان 
8 تا 19 ساله نیز حق استفاده از کمک هزینه برای 

عینک و لنز چشم را دارا هستند. 

اداری استان، بخش مراقبت های بهداشتی و درمانی 
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 کمک هزینه تازه عینک 
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