إليك كيفية التقدم للحصول عىل المساعدة المالية
عن طريق الهاتف المحمول
إذا متت املوافقة عىل منحك املساعدة املالية ،فيمكنك
استخدام الخدمة اإللكرتونية لبلدية لوند للتقديم بسهولة مرة
أخرى .فيمكنك بذلك أن تتقدم بطلب يف الوقت الذي يناسبك
وال يتعني عليك مراعاة ساعات العمل لدينا .كل ما تحتاجه
هو جهاز كمبيوتر أو هاتف ذيك و " e-legitimationالهوية

الدخول
 .1أدخل العنوان  lund.se/forsorjningsstodيف متصفحك
اإللكرتوين .ثم انقر عىل الزر .Mitt försörjningsstöd

 .2عند النقر عىل  ،Mitt försörjningsstödستصل
إىل هذه الصفحة .اخرت تسجيل الدخول باستخدام الهوية
اإللكرتونية  e-ligitimationأو البنكية .mobilt BankID

اإللكرتونية" أو "الهوية البنكية" .BankID
من خالل تلك الخدمة ،ميكنك تقديم طلبك ومتابعة قضيتك.
ميكنك معرفة ما إذا كان الطلب قد تم تسجيله أو املوافقة عليه أو
تم رفضه ومقدار األموال التي ستتلقاها ومتى سيتم الدفع إىل
حسابك والرسائل التي نرسلها إليك والدعوات الخاصة بالزيارات.

 .3حدد هويتك من خالل إدخال الرقم الرسي الخاص بالهوية
اإللكرتونية  e-legitimationأو البنكية  ،BankIDللدخول إىل
الخدمة اإللكرتونية .e-tjänsten

هكذا تقوم بتقديم طلبك
يف  ،Mitt försörjningsstödميكنك تقديم طلب للحصول
عىل املساعدة املالية للمرة القادمة ،ومتابعة اإلجراءات الخاصة
بطلباتك ومشاهدة أي مدفوعات ستدفع إليك.
أوالً ،قم بتجميع جميع املعلومات التي تحتاجها حول دخلك
ونفقاتك .تذكر حفظ جميع اإليصاالت واملستندات ألي تدقيق
محتمل .أنت املسؤول عن ضامن صحة معلوماتك.
ميكنك تقديم طلب للحصول عىل املساعدة املالية من األول إىل
العارش من الشهر الذي يسبق الشهر الذي ترغب بالحصول عىل

مساعدة مالية فيه ،عىل سبيل املثال ،إذا قمت بالتقديم لشهر
فرباير (شباط) ،فأرسل الطلب بحلول العارش من يناير (كانون
الثاين) كحد أقىص .ذا تم قبول طلبك ،ستحصل عىل املبلغ قي نهاية
يناير/كانون الثاين.

 .1لتتمكن من التقدم للحصول عىل املساعدة املالية للمرة
القادمة انقر عىل الزر  Ansökningarومن ثم .Ny ansökan
ثم ستتلقى منوذج للطلب.

انقر عىل زر طلب جديد
.Ny ansökan

انقر عىل زر "طلب"
.Ansökningar

 .2معلوماتك الشخصية ستكون مملوءة هناك .امأل التفاصيل
األخرى الستكامل طلبك .يجب ملء جميع البنود .إذا مل يكن
لديك معلومات ،فام عليك سوى إدخال .0

يجب ملء جميع البنود .إذا لم تكن
لديك أي معلومات لتعبئتها ف ي� بند
ما ،فقط أدخل .0

 .3ثم انقر عىل حفظ  .Sparaتم اآلن حفظ املعلومات
الخاصة بك ولكن مل يتم إرسالها .إنه ألمر جيد إذا كنت بحاجة
إىل اإللغاء أو املتابعة .فتبقى املعلومات الخاصة بك محفوظة.
 .4للمتابعة ،انقر عىل التايل  ،nästaأسفل الصفحة .إذا فاتك
ملء أي بند ،فستتلقى رسالة بخصوص ذلك .ميكنك رؤية البنود
التي تحتاج إىل تعبئتها للمتابعة.
ش
�ء ما ،انقر عىل عالمة
إذا كنت تتساءل حول ي
الصغ�ة الموجودة بجانب كل بند
االستفهام
ي
ش
وستحصل عىل �ح.

 .5عندما تكمل كل يشء ،انقر عىل التايل  .nästaوهكذا سرتى
ملخصا للطلب بالكامل .قبل إرسال طلبك ،يتوجب عليك أيضً ا
ً
وضع عالمة عىل أنك قد قرأت املعلومات.
 .6كام وميكنك أن ترفق الوثائق الخاصة بك عىل شكل ملفات
 PDFتحت بند املرفقات (امللحقات) انقر عىل أضف  PDFوقم
بتحميل امللف من حاسوبك

 .7إذا كنتام شخصني إثنني تقدمان الطلب ،يجب أن يقوم
الشخص اآلخر بتسجيل الدخول باستخدام الهوية البنكية
 BankIDوالتوقيع حتى تتمكنا من إرسال الطلب إلينا .تذكر أن
تقوم بحفظ اإليصاالت واملستندات التي تثبت النفقات الخاصة بك،
ألنه من املمكن أن يتم طلبها للتدقيق.
 .8عندما ترسل طلبك ،ستتلقى تأكيد بأنه تم إرساله.

لمتابعة قضيتك
تحت بند الطلبات  ،Ansökningarميكنك متابعة اإلجراءات
الخاصة بطلباتك ومشاهدة أي مدفوعات سيتم دفعها لك .إذا كان
هناك دفع للمساعدة املالية ،فسيظهر هذا يف الصفحة األوىل
مع تاريخ الدفع وقيمة املبلغ واسم املستفيد .لالطالع عىل
معلومات مفصلة حول الدفعة املالية ،يجب عليك النقر عىل

انقر عىل زر الطلبات  Ansökningarلمتابعة
تسجيل وحساب واتخاذ القرار والدفع الخاص
بطلبك.

الدفعة ذات العالقة .يرجى املالحظة أن تاريخ الدفع يشري إىل
اليوم الذي يتم فيه إرسال األموال من دائرة الخدمة االجتامعية.
سيكون لديك املال يف حسابك خالل يوم إىل يومني من تاريخ
إرسال املبلغ مع األخذ بعني االعتبار أن تكون تلك األيام
ليست أيام عطل.

 .1عند نقرك عىل زر الطلبات  Ansökningarسرتى قامئة
تعرض طلباتك املتعلقة باملساعدة املالية .ميكن عرض الطلب
عن طريق الحاالت التالية :مس ّجل أو تم اتخاذ القرار بشأنهأو
تم دفعه.
 .2انقر عىل أحد الطلبات لالطالع عىل الحساب والقرار

والدفع املرتبط بهذا الطلب.
 .3لالطالع عىل معلومات مفصلة ،يجب عليك النقر عىل الرابط
األزرق للمتابعة ملشاهدة الحساب ،القرار أو الدفع.

لقراءة الوثائق
تحت زر الوثائق  ،Dokumentميكنك قراءة املالحظات أو
الرسائل من أمني الضامن االجتامعي.

انقر عىل زر الوثيقة  Dokumentلقراءة
المالحظات أو الرسائل.

يتم عرض تاريخ وعنوان الوثيقة هنا ولكن
لقراءة المحتوى يجب عليك النقر عىل
الوثيقة .الحظ أنه قد ال يتم عرض الوثيقة
بأكملها هنا.

تفاصيل االتصال
ستجد معلومات االتصال الخاصة بك يف الجزء العلوي األمين
تحت اسمك و "ملفي الشخيص"  .Min profilهنا ميكنك تغيري
معلوماتك كرقم هاتفك و عنوان الربيد اإللكرتوين .ميكنك أيضً ا
اختيار ما إذا كنت ترغب يف تلقي رسائل نصية أو رسائل بريد
إلكرتوين عندما نتخذ قرا ًرا أو ننرش شيئًا يف قضيتك.
يف هذه القامئة ،ستجد أيضً ا العنوان "جهات االتصال"
 ،Kontakterحيث سرتى تفاصيل االتصال بأمني الضامن
االجتامعي املسؤول عنك.
ميكنك تسجيل الخروج عرب نفس القامئة يف الركن األمين
العلوي من الصورة .ثم أغلق املتصفح.
لتغي�
أنقر عىل إسمك و "ملفي
الشخص"  Min profilي
ي
معلومات االتصال الخاصة بك.
ف ي� القائمة نفسها تحت "جهات االتصال" ،Kontakter
ستجد تفاصيل االتصال الخاصة ي ن
بأم� الضمان االجتماعي
المال المسؤول عنك.
والمسؤول ي

ال ت
لك�ونية e-tjänst
إذا واجهتك مشاكل بخصوص الخدمة إ
عندما ال تعمل الهوية البنكية  BankIDالخاصة بك

اتصل بالبنك الذي أصدر بطاقة الهوية اإللكرتونية الخاصة بك.
انظر أيضً ا املعلومات عىل www.e-legitimation.se

ال تن�نت
عندما ال يعمل إ

حاول الدخول إىل موقع آخر .إذا مل ينجح ذلك ،فحاول مرة
أخرى الحقًا أو اتصل مبزود خدمة اإلنرتنت.
ئ
مر�
إذا كان زر "طلب جديد"  Ny ansökanيغ� ي

إذا مل يكن زر "طلب جديد"  Ny ansökanمرئ ًيا ،فقد يكون
ذلك بسبب أن الوقت مبكر ج ًدا من الشهر أو أننا مل نتمكن بعد
من اتخاذ قرار بشأن طلبك السابق .إذا كنت ال تزال بحاجة إىل
تقديم طلب جديد ،فريجى االتصال بـ أمني الضامن االجتامعي
أو املسؤول املايل املسؤول عنك.
إقرأ المزيد عىل lund.se/forsorjningsstod

مشات لكسجيا للدخول االئخرى

إذا ظهرت الرسالة التالية :حدث خطأ ،اتصل مبسؤول النظام ،وأغلق
املتصفح ،وانتظر وحاول مرة أخرى .أخرب أمني الضامن االجتامعي أو
املسؤول املايل املسؤول عنك بأنه ال ميكنك تسجيل الدخول.

