ናይ መናበይየይ ደገፍ
እዚ ኣገልግሎት እዚ ነዓኻ ብዛዕባ ደገፍ መናበይኻ ምስ ሓደ ናይ መሓበረሰብኣዊ ጸሓፋይ ክትራኸብ እትደልይ ከምኡ’ውን
ንጉዳይካ ብመንገዲ ኢንተርነት ገይርካ ክትካታተሎ እትደልይ እዩ። ነቲ ኣገልግሎት ምእንቲ ክትጥቀመሉ ክትክእል ናይ
ባንካ መንነት/Bank-ID ክህልወካ ኣለዎ። እቲ ኣገልግሎት ምእንቲ ክነጥፍ እውን ካብ’ቲ ናይ ማሕበረሰብኣዊ ጸሓፊኻ ወይ
ካብ ናይ ቁጠባ በዓል ስልጣን ሓገዝ ክትወሃብ ኣለካ።
መእተዊ ናብ’ቲ Mitt försörjningsstöd ናይ መናበይየይ ደገፍ ኣብ www.lund.se ብመንገዲ Säljservice – Våra

mest använda tjänster ሸቐጥ ኣገልግሎት -እቲ ዝያዳ ዝውቱር ኣገልግሎትና - Kolla status för ditt
försörjningsstöd - ኣብ’ቲ ናይ መናበይኻ ደረጃ ረአ፡ ኢኻ ትረኽቦ።

ኣብ’ቲ e-tjänsten ኤ-ሼንስተን መላገቢ ምስ ጠወቕካ እዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ስእሊ ይረአ። lokalt ብዘቤታዊ ወይ
ብተንቀሳቓሲ ባንካ መንነት/ mobilt Bank-ID መእተዊ ምረጽ።

ናይ ግሊ ቁጽሪ ብ12 ኣሃዛት መዝግብ፡ ቀጽል ወይ ሰ’ለደን ጀምር ጠውቕ።

እቲ ናይ ውሕስነትካ ምስጢር ብምምዝጋብ ናብ ሉንድ ኮሙን መንነትካ ኣረጋግጽ።

ኣብ’ዚ ነቲ ናይ መመልከቲታትካ መስርሕ ክተከታተሎ ከምኡ’ውን ክህሉ ዝኽእል ክፍሊታት ክትርእይ ትኽእል። እንድሕር
ክፍሊት ኣሎ ኾይኑ ምስ ናይ ክፍሊት ዕለት፡ ብዝሒ ገንዘብ ከምኡ’ውን ናይ ክፍሊት ተቐባላይ ድሮ ኣብ’ቲ ቀዳማይ ገጽ
ይረአ እዩ። ብዛዕባ ናይ ክፍሊት ዝርዝር ሓበሬታ ንኽትርእይ ኣብ’ቲ akatuell utbetalning ቀውታዊ ክፍሊት ክትጥውቕ
ኣለካ። ኣስተውዕል እቲ ናይ ክፍሊት ዕለት ነቲ እቲ ገንዘብ ካብ ናይ ማሕበረሰብኣዊ ምምሕዳር ዝለኣኸሉ መዓልቲ
ከምዝምልከት። እቲ ገንዘብ ድሕሪ 1-2 ናይ ስራሕ መዓልትታ ኣብ ሕሳብካ ኣሎ።

ምእንቲ መስርሕ ናይ’ቲ መመልከቲ ክትካታተል እዚ ማለት ምምዝጋብ፡ ጸብጻብ፡ ውሳኔን ክፍሊትን
ኣብ መመልከቲታት ጠውቕ።

ሓደ መመልከቲ በዚ ዝስዕብ ደረጃ ክርአ ይኽእል፡ ተመዝጊቡ፡ ተወሲኑ ወይ ተኸፊሉ።

Beräkning ነቲ ጸብጻብ ምእንቲ ክትርእዮ ንሓደ ansökan መመልከቲ ጠውቕ፡ ውሳኔ ከምኡ’ውን ልክዕ ምስ’ቲ
memelketi መመልከቲኻ ዝተኣሳሰር utbetalningክፍሊት። ምእንቲ ዝርዝር ሓበሬታ ክትርእይ ኣብ’ቲ ሰማያዊ
መላገቢ ናብ beräkningጸብጻብ፡ ውሳኔ ኣማራጺ ክፍሊት ቀጺልካ ክትጥውቕ ኣለካ። እቲ ቅድሚ ኩሉ ኣገዳሲ ኣቲ
ኣብ ትሕቲ beslut ውሳኔ ዘሎ ሓበሬታ ክትካፈል ከምዘለካ እዩ፡ ኣብ’ዚ ነቲ ansökanመመልከቲኻ ዝምልከት ኣገደስቲ
ሓበሬታታት ክህሉ ስለ ዝኽእል።

Anteckningar ጽሑፋት ወይ ደብዳቤታት ምእንቲ ከተንብብ ኣብቲ dokument ሰነድ ኣርባዕተ ማኣዝን ጠውቕ።

ናይ’ቲ dokument ሰነድ ዕለትን ኣርእስትን ይረአ ግን ነቲ ናይ’ቲ ሰነድ ትሕዝቶ ምእንቲ ከተንብብ ናብ’ዚ ክትጥውቕ ኣለካ። እቲ
ዕለታዊ መዝገብ ኣብ’ዚ ብሙሉኡ ከምዘይረአ ኣስተውዕል።

ኣብ ትሕቲ kontakter ርክባት መን ከምዝኾነ ናይ ማሕበረስብኣዊ ጸሓፊኻን ናይ ቁጠባ በዓል ስልጣንካን ሓበሬታታት
ትረክብ። ቁጽሪ ስልክን ናይ ስልኪ ሰዓታትን ኣብ’ዚ ይረአ፣

ሓበሬታትካ ላዕሊ ኣብ የማን ኣብ ትሕቲ Min profil ትረኽቦ። ብዛዕባ ቁጽሪ ስልክን ኤለትሮኒካዊ/ደብዳቤን
ሓበሬታታት ኣብ’ዚ ክትቅይሮ ትኽእል።

Logga ut ካብስርዓተ ኮምፕዩተር ምውጻእ ብልክዕ ዓይነት ኣገባብ ኣብ ላዕሊ ኣብ የማን ኣብ’ቲ ስእሊ። ደሓር ነቲ
ገንጻላይ ዕጸዎ።
እንድሕር እቲ ኣገልግሎት ዘይሰሪሑ

እንድሕር እቲ ናይ ባንክ መንነትካ/BankID ዘይሰሪሑ

ምስ’ቲ ናይ ኤለትሮኒካዊ መንነትካ ዘውጻእካሉ ባንክ ርክብ ግበር።
ኣብ www.e-legitimation.se እውን ሓበሬታ ረአ።
ኢንተርነት እንድሕር ዘይሰሪሑ
ናብ ካልእ ገጽ ክትኣትው እንድሕር ክኢልካ ፈትን። እዚ እውን እንድሕር ዘይሰሪሑ፡ ምስ’ቲ ናይ ኢንተርነት ኣስናቒኻ
ርክብ ግበር።
ናይ’ቲ ኣገግሎት ኣተኣላልያ
ናይ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ መጀመርያ ሓሙስ እቲ ኣገልግሎት ንኽእለይ ኣብ መንጎ ሰ. 12.00 -2.00 ድ.ቀ. ዕጽው እዩ።
ኣብ’ዚ እዋን እዚ ናብ ስርዓተ ኮምፑተር ምእታው ኣይከኣልን እዩ።
ናብ ስርዓተ ኮምፕዩተር ምእታው ዝተረፈ ጸገማት
እንድሕር እዚ ዝስዕብ መእልኽቲ Ett fel har uppstått, kontakta systemadministratör/ሓደ ጌጋ ኣጓኒፉ፡ ምስ
ናይ ስርዕተ ኮምፕዩተር ኣማሓዳሪ ርክብ ግበር ተራእዩ፡ ነቲ መገንጸሊ ዕጸዎ፡ ተጸቢኻ ከምብሓድሽ ፈትን። ናብ ስርዓተ
ኮምፕዩተር ክትኣቱ ከምዘይትኽእል ነቲ ናይ ማሕበረሰብኣዊ ጸሓፊኻ ወይ ንናይ ቁጠባ በዓል ስልጣንካ ሓብር።

