سؤال وجواب
.1

ما هي الفئات المستحقة لعالوة الغالء؟

تقددددلمساعداددددجتلاعسا لألدجتادددداسع ادددددساعدلألجلدددداسااددددألالجتاقسقعدددددسة ددددجاادساندددددا سا اددددأللقج ساعدلددددلت س دددد ساع دددددج س
ا لألددددجتكسعةجاددداساعلتدددجعساعألدددكسعددداكسع دددجسةعدددلفستمدددتسادددجيست ألددددلستماددد سادددكسة ا دددأل ج سا دددكسا ادددد سا فةمدددا س
اعدطمقا ساعد جوف ساعدا ن سأاد ساعداجو ساع جلزستنساع دت ساعد و ساعبالتسغادساعدألزالا ساعوعلسااعاألاـم.س س
.2

هل أستطيع التسجيل في المراكز االجتماعية؟

ن مسحاثساألمساعألاجاتستنس داقسقامساعألاجاتسااعخلةجعسا لألدجتااساكسلداعساعدداازسا لألدجتااساقط.س س
.3

أرغب في االستفادة من نظام تحديث البيانات فما هي الوثائق المطلوبة؟
ت ألدلساعوثجئقساعدطمو استمدسحابساعلتا ساعوضعسا لألدجتك ساعد الك سااععلك:س س













طجقددددجعساع وادددداسا يددددمااسعجداددددعسااددددداتساعداددددةنس تعددددلا :س طجقددددجعساع وادددداسا يددددمااسعددددد سا اددددد س
اا الجءسحابساعوضعسا لألدجتك)س س
اعداألاللساعبالةكسععجحبساعطمبسعأل االسفقمساعلاج ساعبالةكساسIBANس س
ناخاسةنساجتوف ساعد ألدكساكس اتاساعة د جءسااعدجءسعملعولستمدسةبمغساعألخلاض.س س
حةمساعل جناساةقلافساعاللقاس جعالاباسعمدطمقاسةعسأ الجء.س س
حةمساعدلةداس خعوصساعاللقاسعمد جوف .س س
ن جت سااج سأحلساعواعلانسأاساما دجسأاسن جت س ال ساعواعلانس جعالاباسعمبالتسغادساعدألزالا.س س
اثاقاس ال ساعواعلانسأاسن جت سااج سا مسأاساثاقاسزااجسا سةنسأمدىس جعالاباسعموعل.س س
قادددددجت سةدددددنس اعالاج ددددداساع جةددددداساععدددددجتف سةدددددنسازاف ساعلامماددددداستلادددددلس ادددددجنسف سا ادددددد س جعالادددددباس ادددددد س
اعداجو .س س
تقدادس بكساثبتساع جزستنساع دتس جعالاباسعم جلزستنساع دت.س س
ن جت سااج سا سأاسحةمساعألبالكس جعالاباسعماألامس اةو سةج ولساعواعلانساكسحةمساعاألام).س س
تقدادس بكساثبتساإلتجقاساكسحجعاساعد ج .س س
تداددقسقاددجت ستددلمسقنلدددج سا الددجءساع ددجةمانسااعدد انسعدددمسااددبقسع ددمساعددزااجسعجدادددعساعلتددجعساعداددأللقاسعم ددددج س
ا لألدجتكس بقجقسعموائ ساعد اوف سأتاله.س

 .4ما هي اإلجراءات المتبعة في الوزارة في حال تقديم الطلب؟




س

اعل وفسعمددازسا لألدجتكسةعساعوثجئقساعالزةاس تخألمفساعوثجئقس لابساعلتا).س س
األمساعبتساكساعطمبجعساعةألداناجقسةنساعالظجمس جعالاباسعملج عساع جةا.س س
األمستفاااساعطمبسةنسقبتسعجالاساعبتس لابساعد جاادس جعالاباسعملج عساعخجيا.س س
اعديساعدبمغسا أللاءسةنستجفاخس15س ةنساتسن دسةنسماللسحاج جعساعداأللالانساكسةخألمفساعبالوكساعدلماا.س

 .5ما هي المعايير والشروط الستحقاق عالوة الغالء؟






أ ساةو ساعدألقلمس جعطمبس لداالكساعجالااا.س س
أ ساةو ساعدألقلمس جعطمبسةقامسققجةاستائداس ددمةاساعبلدان.س س
أ ساةو سع /سع جسقدابسةقأللفسةمزمس جإلنلج ستما ج.س س
أ ساثبددددتس جعبلددددثسا لألددددددجتكسأاستبدددددساعأللقددددقسةدددددنساعج ددددجعساعدادددددااساعد ألددددددل سأ سةجدددددو ساعدددددلمتس
اع ديساقتستنساعللسا تندسعداألوىساعد ا ا.س س
أ ستثبدددددتساعلجعددددداساعدولبددددداسععدددددديساعدادددددجتل سا لألدجتاددددداس دولدددددبسةادددددألاللاعسفاددددددااسة ألددددددل سةدددددنس
اعج جعساعلةوةااساعدخألعا.س س

 .6هل بإمكان األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة التقديم بطلب للوزارة للحصول على مساعدة اجتماعية؟
ن دددمسا دددكساعدةجاددد ساع ددد دااسعةدددتسييسقتجقددداس لداالدددكساعجالادددااسةقدددامسثبألدددتسقتجقألددد س ألقداددددس بدددك سا دددلا جستدددواادس
اعلتمساعدجعكسعلتاساعد وقانستنس داقسيديسةةجا سن داا .س
اتعالفساإلتجقجعساجعألجعك:س
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ا تجقاساعجالااس س
ا تجقاساع الااس س
ا تجقاساعبعدااس س
ا تجقاساعاد ااس س
اعألوحلس س
اع متساعلةجغكس س
ا تجقجعساعدأل لت س س

األمساعألاجاتستنس داقسقامساعألاجاتسااعخلةجعسا لألدجتااساكسلداعساعدداازسا لألدجتااساقط.س س
 .7كيف يمكن الحصول على مخصص ذوي اإلعاقة؟
-

ةتءسااألدجف س مبسةخعصساإلتجقاسةداقسة جساعوثجئقساعالزةا.س س
ا دددألد سادددكساعألقداددددسا ساةدددو سةخألدددومساةوقدددعسةددددنسقبدددتسأحدددلسا األ دددجفاانس داأل دددلدساعادددمدجنااساعطبددددك س
اعداأل لدساع اةدي سأاسةاأل لدساعدمكسحدلساعججة ك.س جإلضجااساعدسمألمساعداأل لد.س س
قتلاتستقدادسةنسقبتساعبجحثاسا لألدجتاا.س س
تفاااساعطمبسةنسقبتساعمجالاساعد الااساكستفاااساعطمبساتقاامساإلتجقاس لابساعد جاادس س

اعديساعدبمغسا أللاءسةنستجفاخس15س ةنساتسن دسةنسماللسحاج جعساعداأللالانساكسةخألمفساعبالوكساعدلماا س

 .8هل يوجد تعويض في حال تعرض المواطن لحريق في مسكنه؟ وما هي المستندات المطلوبة؟ وكيف يتم تقديم
طلب التعويض؟
ن ددم سااعدددي دد اس اعأل دددواضساعدددجعكسعدادددأللقا سةددنسيايساعدددلمتساعدلددلاتسادددكسحددجلست دددد
ااألمساعألاجاتستنس داقسقامساعألاجاتسااعخلةجعسا لألدجتااساكسلداعساعددااز سا لألدجتااساقط.س س
س

سةاددجاال مسعملدادددق.س

س
 .9ما هي المستندات المطلوبة لتقديم طلب التعويض عن الحريق؟ وكيف يتم تقديم طلب التعويض؟
 طجقدددجعساع واددداسا يدددمااسعجدادددعساادددداتساعدادددةنس تعدددلا :س طجقدددجعساع واددداسا يدددمااسعدددد سا ادددد ساا الدددجءس
حابساعوضعسا لألدجتك)س س
 اعداألاللساعبالةكسععجحبساعطمبسعأل االسفقمساعلاج ساعبالةكساسIBANس
 اعألقدادسا يمكسعلداقساعداةنساععجتفستنسقتاف ساعلاج ساعدلنكسااإل لجء
.10

كيف يتم تقديم طلب التعويض عن الحرائق؟
 ةتءسااألدجف س مبست واضسحداقسة لو س جعداألاللاعس األمس مبستقدادساعلداقسا يمك)س س
 زاجف سةالانااسعدوقعساعلداقسااعأل السةنسحجمسا ضدافساعالجتجاستال .س س
 قتلاتستقدادساعبلثسا لألدجتكستنسحجمساعلداقساا ضدافساعالجتجا.س س
 تفاااساعطمبسةنسقبتسعجالاساعبتس لابساعد جااد.س
 فاعساعألقدادسإلتاف ساعدوافتساعدجعااس جعوزاف سع دتساإللداءاعساعالزةاسععديسةبمغساعأل واض

 .11كيف يتم تقديم طلب تخفيض مصاريف الكهرباء والماء؟
دددكستبدددجف ستدددنسةةدةددداسةمةاددداس ددد ساعألخلددداضسةدددنسأتبدددجءسةعدددجفافساعة د دددجءسااعددددجءستدددنسا اددددساعبلداالاددداس
اعدلألجلدددا س جعألالاددداقسةدددعس اتددداساعة د دددجءسااعددددجء ا دددلساادددألالمساعددددوا نساعدادددجتل سا لألدجتاددداساقدددومس ددال دددداس
اعددادددزسا لألددددجتكسةدادددقسة ددد سادددجتوف ساعة د دددجءسااعددددجءساتماددد ساقدددومسةوودددفساعألادددجاتس فادددجع جساعددددساعدوودددفس
اعدخدددألصسادددكساعدددوزاف سعدألج ددداسافادددعساعلجعددداساعدادددأللال ساعددددس اتددداساعة د دددجءسااعددددجءسحادددثستقدددومسقتاف ساعدادددجتلاعس
ا لألدجتادددداس تددددلاتسقددددوائمس ادددددجءساعلددددج عساعداددددأللال سةددددنساعداددددجتلاعسا لألدجتادددداسافا ددددجسع اتدددداساعة د ددددجءس
ساتألدجتستمكسا ادسضدنساعدةدةاساعدمةاا.س س
ااعدجءس تخجيسةجسامزمس
 .12كيف يتم تقديم طلب مساعدة اجتماعية لكبار السن؟
تقدم المساعدات المالية عبر إدارة المساعدات االجتماعية عن طريق إتباع اإلجراءات التالية:
 ملء استمارة طلب مساعدة اجتماعية مرفق معه المستندات المطلوبةيمكن تقديم االستمارة عبر أي من المراكز االجتماعية الموزعة في المملكة دراسة الحالة وإعداد تقرير حسب النموذج المعد لذلكدراسة الطلب من قبل لجنة البت في استحقاق طلبات المساعدات االجتماعيةتسجيل رقم الحساب البنكي للمستفيد أو من ينوب عنهتصرف المساعدات ابتداء من تاريخ  15من كل شهر من خالل حسابات المستفيدين في مختلف البنوك المحلية

 .13ماهي الشروط المطلوبة لتوفير األجهزة والمعينات لكبار السن؟
يتم تقديم مختلف األجهزة التعويضية لكبار السن مجانا ً كالكراسي المتحركة ،كراسي الحمام ،العكازات ،المشايات ،والسماعات
الطبية .ويجب توفر الشروط التالية-:
أن يكون بحريني الجنسية.أن ال يقل عمر مقدم الطلب عن  60سنةأن تكون األسرة غير قادرة علة توفير األجهزة للمسن ،بان يكون دخل األسرة متدنيا ً إبراز تقرير طبي لطالب السماعات الطبية-أن يكون قادرا ً على إدارة المحل أو الكشك

 .14كيف يتم توفير األجهزة والمعينات لكبار السن من قبل الوزارة؟
 تقديم طلب الخدمة عن طريق ملء استمارة الطلب مرفق معها المستندات المطلوبة. إجراء البحث االجتماعي ،وإعداد تقرير حسب النموذج المعد لذلك. دراسة الطلب من قبل اللجنة الفنية واتخاذ القرار المناسب. إشعار صاحب الطلب بقرار اللجنة. -تسليم الجهاز

 .15كيف يمكن تقديم طلب للحصول على بطاقة تخفيض لألشخاص ذوي اإلعاقة؟
تألدددا س ددد هساعخدددلةجعساعدقلةددداسةدددنسازاف ساع ددددتسااعألالداددداسا لألدجتاددداسعمددددوا الانساعبلدددداالاانسةدددنسيايساإلتجقددداس
قةةجنادددداسا ددددال ساا اددددأللجت سةددددنسةخألمددددفسأنددددوا ساعخددددلةجعساعدتجئادددداسااعأل امادددداسااعد الادددداساعدقلةدددداسع ددددمستددددنس
داقس وا اساعلةوةاسا عةألدانااسأاسةدازسملةجعساعد جقانس"عاتساحلك" .س

