
  ارائه خدمات اجتماعی به خدمت گیرندگان تحت پوشش +

ایه فعالیت با َذف باصتًاوی ي . اسائٍ می ضًد س ایه بشوامٍ کمک َای مستمش ي غیش مستمش بٍ خاوًادٌ َای خذمت گیشوذگاند :تعشیف
ضذ کٍ خاوًادٌ  ي حذاکثش دي سال ادامٍ داسد ي اگش تًسظ کمیتٍ َای باصتًاوی تطخیص بش ایه قادسساصی خاوًادٌ صًست می گیشد
  .ات خیشیٍ معشفی می ضًوذغیشقابل باصتًاوی میباضذ بٍ مًسس

 

  :شرایط عمومی استفاده کنندگان از برنامه خدمات اجتماعی

 

ویاصمىذ، فشد ویاصمىذ، صوان سشپشست خاوًادٌ است کٍ  صوان ي دختشان خًدسشپشست، خاوًادٌ بی سشپشست، خاوًادٌ: گشيٌ َای ضامل عشح
  :صیش، تحت پًضص ایه عشح قشاس می گیشوذ دس صًست داضته ضشایظ

 

  .دسآمذ ماَیاوٍ خاوًادٌ اص دي سًم حذاقل مستمشی ماَیاوٍ قاوًن استخذام کطًسی کمتش باضذ (1

 

  .ایشاوی بًدٌ تابعیت خمًُسی اسالمی ایشان سا داضتٍ باضذ (2

 

  .اص مستمشی باصوطستگی، اص کاسافتادگی ي باصماوذگان سایش مًسسات یا قًاویه حمایتی دیگش بشخًسداس وباضذ

 

  .تغال پایذاس آوان دس صمان مشاخعٍ ي بشسسی مقذيس وباضذاش

 

صمان اصدياج مطشيط بٍ ایىکٍ فاقذ دسآمذ مستقل  سال تمام ي فشصوذان دختش تا 18فشصوذان پسش خاوًادٌ تا سسیذن بٍ سه قاوًوی 
  .اقتصادی باضىذ

 

 

  :مدارک الزم جهت تشکیل پرونده اجتماعی

 

  بشگ معشفی يی بٍ ساصمان دسخًاست ضخصی مشاخعٍ کىىذٌ با

  تصًیش ضىاسىامٍ متقاضی حمایت ي اعضاء خاوًادٌ يی

  گًاَی تحصیلی فشصوذان

  اسائٍ مذاسک معتبش دال بش فًت، مفقًداالثش، اص کاسافتادگی، صوذاوی، سشباص بًدن سشپشست خاوًادٌ ي یا عالق

  اسائٍ مذاسک معتبش دال بش سکًوت متقاضی

 

کىىذٌ سا مًسد بشسسی قشاس دادٌ ي ضمه اسائٍ  پس اص يصًل دسخًاست، حذاکثش ظشف مذت یک َفتٍ يضعیت مشاخعٍمذدکاس اختماعی 
بش احشاص ضشایظ عمًمی  باصدیذ اص مىضل ي سایش بشسسی َای مًسد ویاص بٍ سا اودام دادٌ وظش وُایی دال گضاسضات مشبًط بٍ مصاحبٍ ي

  .دستًسالعمل یا عذم آن سا مطخص می ومایذ

ومًدٌ ي ضمه پیگیشی َای الصم حذاکثش ظشف  ياحذ مذدکاسی مًظف است فاقذیه ضشایظ عمًمی پزیشش سا بٍ مبادی ریشبظ معشفی
  .ومایذ مذت یک ماٌ وتایح حاصلٍ سا گضاسش

  

 


