لكي تستخدم الخدمة
اإللكترونية تحتاج إلى

بلدية لينديسباري

حاسوب أو هاتف ذكي
ّ
أو لوح تصفح اإلنترنت

صفحاتي ()MINA SIDOR
افعل ما يلي لكي تمأل طلب الحصول على اإلعانة االقتصادية
عن طريق الخدمة اإللكترونية صفحاتي ()MINA SIDOR
الجديدة.

وإلى هوية إلكترونية.

ً
إذا كنت تتواصل مع موظف مسؤول في قسم دعم اإلعالة في لينديسباري ،فيمكنك اعتبارا
من فصل الربيع  2020أن تتابع تقديم الطلب عن طريق الخدمات اإللكترونية.

إذا كنتما شخصين
ً
تقدمان الطلب معا،
ً
فيجب أن تكون لديكما معا
هوية إلكترونية من أجل

تحتاج إلى هوية إلكترونية على شكل هوية مصرفية ( )BankIDأو هوية مصرفية بالجوال
( )mobilt BankIDلكي تستطيع تقديم الطلب .إن الهوية املصرفية ( )BankIDهي هوية إلكترونية تؤكد للنظام

التوقيع على الطلب.

أنك أنت الشخص املعني وأن القضية متاحة للشخص الصحيح.

سيكون بإمكانك

ً
من اآلن فصاعدا
أن تتابع قضيتك
عن طريق (صفحاتي).

في حال بروز مشكلة في الخدمة اإللكترونية ،اتصل باملوظف املسؤول عنك أو بهاتف املقسم لدى البلدية
واشرح لهم مشكلتك ،رقم هاتف املقسم.0581-810 00 :

إدارة الشؤون االجتماعية
في لينديسباري
 0581-810 00املقسم

افعل ما يلي:
بعد تسجيل دخولك إلى (صفحاتي) بواسطة الهوية اإللكترونية املصرفية ( )BankIDأو الهوية املصرفية بالجوال ( )mobilt BankIDسوف تدخل إلى صفحة البداية.
وهناك توجد معلومات ذات صلة بطلب الحصول على اإلعانة االقتصادية.
بيانات االتصال هي تلك التي ّ
سجلها املوظف املسؤول عنك( .ال يستطيع الشخص املشارك في الطلب أن يرى املعلومات ألنها ال تظهر إال للمتقدم الرئيس ي).

انقر على زر البحث ( )Sökكي تبدأ تقديم الطلب

الطلب
ابدأ اآلن بملء الطلب .للمتابعة في الصفحة التالية ،انقر على زر تقديم الطلب (.)Ansök

البيانات التي توجد عندها عالمة النجمة * هي حقول إجبارية ويجب ملؤها.
ّ
مقدم الطلب

الشخص املشارك بالطلب

اذكر رقم الهاتف الجوال أو عنوان البريد اإللكتروني .وسوف يصلك إشعار عندما يحدث ش يء في قضيتك.

امأل البيانات إن كان هناك شخص آخر مشارك في الطلب.

األطفال

امأل البيانات إذا كان لديك أطفال ،بما في ذلك أطفال اإلراءة.

قم بتحميل املستندات
تشترط بعض األقسام تحميل مستندات.
ّ
الهاتف الجوال أو لوح تصفح اإلنترنت
انقر على تحميل ( )Ladda uppوالتقط صورة لإليصال أو الفاتورة أو كشف الراتب أو بيان الحساب أو أي مستند آخر.
قم بتحميل املستندات عن طريق الحاسوب
احفظ الفاتورة اإللكترونية أو بيان الحساب في حاسوبك ،وانقر على تحميل ( )Ladda uppواجلب املستندات من هناك.
صيغ امللفات التي يمكن تحميلها هي.gif - png - jpg - jpeg - pfd - txt :
بعد االنتهاء من ذلك ضع إشارة عند

السكن
بيان الحساب
املدخوالت
النفقات
املوارد

لقد ُ
قمت بتحميل جميع املستندات ،وانتقل إلى القسم التالي من خالل النقر على التالي (.)Nästa

امأل البيانات املتعلقة بسكنك
قم بتحميل مستخلصات من كل حساباتك املصرفية.
اختر الدخل ،قم بالتحميل ،امأل املبلغ والتاريخ ،يمكنك أن تختار تحميل عدة مستندات.
اختر النفقات ،قم بالتحميل ،امأل املبلغ والتاريخ ،يمكنك أن تختار تحميل عدة مستندات.
إذا كانت لديك موارد (ذات قيمة اقتصادية ،مثل :سيارة أو دراجة نارية أو بيت أو موارد في بلدان أخرى)
فامأل ما هو الذي تملكه وما هي قيمته.

التعويضات

الشغل

أمور أخرى

امأل ما إذا كنت طلبت الحصول على تعويضات أو معونات من السلطات أو من التنظيمات وما
زلت تنتظر قرارهم.
هنا تذكر نوع الشغل – مثل :أعمل ،أو في إجازة مرضية ،أو ّ
مسجل في قسم سوق العمل )،)AME
أو غير ذلك
هنا تمأل معلومات ترى أنه من املهم أن تخبرنا بها

إذا اضطررت للتوقف عن ملء الطلب ،فيمكنك أن تعود إليه في مناسبة الحقة .ويمكنك أن تفعل ذلك من خالل تسجيل خروجك من (صفحاتي) .وعندما
ً
تريد متابعة ملء بالطلب فيمكنك تسجيل دخولك والنقر على تابع ( .)Fortsättيبقى الطلب موجودا ملدة ثالثة أيام ،وبعد ذلك يجب أن تبدأ من جديد.

تسجيل الخروج – انقر هنا

بعد االنتهاء من ملء الطلب ،سوف ترى موج ًزا عن بياناتك التي ذكرتها .ويجب عليك اآلن أن توافق على ُّ
التعهد وعلى تشريع حماية البيانات ( )GDPRوعلى
املعلومات املتعلقة بدفع اإلعانة االقتصادية من خالل وضع عالمة داخل املربعات ثم املوافقة والتوقيع على الطلب من خالل النقر على زر التوقيع واإلرسال
( .)Signera och skicka inوإذا كنت تريد تغيير ش يء ما ،فانقر على زر الرجوع (.)Tillbaka

ّ
ً
يجب على الشخص املشارك في الطلب أن يسجل دخوله وأن يوقع على الطلب لكي يكون كامال .وإذا اكتشفت وجود خطأ فيمكنك أن تعيد الطلب إلى املتقدم الرئيس ي
ً
الذي يقوم بدوره بتعديل البيانات ثم التوقيع مجددا على الطلب.

تم اآلن تسليم طلبك ،ويمكنك أن ترى الصورة التالية في موقع صفحاتي ( .)Mina Sidorثم ينتقل الطلب نحو األمام إلى قسم معالجة الطلب والقرار.

إذا كان طلبك بحاجة إلى استكمال فسوف تحصل على رسالة هاتفية ( )SMSأو رسالة بالبريد اإللكتروني بذلك الخصوص مع املوعد األقص ى لتاريخ تسليم الطلب .قم
بتسجيل الدخول إلى خدمة صفحاتي ( )Mina sidorواقرأ ما الذي تحتاج إلى استكماله ،ثم قم بتحميل البيانات املطلوبة وانقر على إرسال (.)Skicka

ً
عندما يكون طلبك جاهزا سوف تحصل على رسالة هاتفية ( )SMSأو رسالة بالبريد اإللكتروني بأنه تم اتخاذ القرار ويمكنك أن ترى ما يلي في خدمة (صفحاتي).
ّ
ترى ما هو املبلغ املمنوح وتاريخ الحصول عليه وأنه بوسعك أن ترى طريقة الحساب مع بعض املالحظات ّ
املدونة في سجلك .كما ترى ما إذا كنت لن تحصل على اإلعانة
االقتصادية ،وعندئذ يكون قرارك قد ُر ِفض.

ّ
السجل تنص على القرار وعلى دوافع القرار .كما سوف تحصل على
في حال تم رفض طلبك فسوف ُيذكر  0كرونة في حقل الدفع وسوف تحصل على مالحظة في
ً
إرشادات الطعن بالقرار ُمرسلة بالبريد إلى بيتك ،وتجد فيها كيفية الطعن بالقرار إن لم تكن راضيا به .هنا يمكنك أن تقرأ املزيد عن كيفية الطعن بالقرار.

في حال بروز مشكلة في الخدمة اإللكترونية ،اتصل باملوظف املسؤول عنك أو بهاتف املقسم لدى البلدية واشرح لهم مشكلتك ،رقم هاتف املقسم.0581-810 00 :

