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 درخواست دجیتال

 پشتیبانی معیشت 

دری -کتابچۀ راهنمای کاربران   
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 فهرست مطالب 

 ۳   مقدمه

 ۳   ورود 

 ۳  مشخصات من، تماس و خروج 

 ۴ پر کردن درخواست 

 ۴ پر کردن معلومات   -۱

 ۵ درخواست کنندۀ همراه   -۲

 ۵ نامۀ جدیددرخواست  -۳

 ۵ درخواست مجدد  -۴

 ۶ های کمیک  جدول اجباری و نوشته -۵

هنامه را درخواست  -۶  ۶ سازی کنیدقبل از فرستادن ذختر

وع  نامهدرخواست  -۷  ۷   پاک کنید اید را کرده خانه پوری  ای که شر

 ۷ موافقت خود را ابراز کنید   -۸

 ۸ نامه  بازبیتی درخواست  -۹

 ۸ ها را ضمیمه کنید  فایل  -۱۰

 ۹ تعهد    -۱۱

 ۹ نامۀ فرستاده شده ست درخوا -۱۲

 ۹ کنندۀ همراه  موافقت درخواست  -۱۳

 ۱۰ کنندۀ همراه  تعهد درخواست   -۱۴

 ۱۰ کنندۀ همراه  عدم موافقت درخواست  -۱۵

داد درخواست   -۱۶  ۱۰ استی

ی کنید  ۱۱   پروندۀ خود را پیگیر

 ۱۱ ها  نامهدرخواست   -۱

 ۱۱ مدارک   -۲

 ۱۲ ها  پیام -۳

 ۱۲ ها  پرداخت  -۴

 ۱۳ خروج

ونییک دچار مشکل شد خدماتاگر با   ۱۳ ید الکیر

ونییک  -۱  ۱۳ سئواالنی دربارۀ خدمات الکتی

 ۱۳ اگر بانک آی دی کار نکرد   -۲

نت کار نکرد  -۳  ۱۳ اگر اینتی
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 مقدمه

کمک خواهند درخواست  این کتابچۀ راهنمای کاربری برای کسانی است که از طریق سایت کمون یم

کنندۀ همراه باشد، او هم باید  . اگر درخواست دارای درخواست رستند فببه شکل دجیتال را  اقتصادی

تورپ  کننده و همراه او باید در کمون اوسبشود. درخواست  فرستادهکند تا درخواست بتواند   توافق 

 ثبت شده باشند. 

 ورود 

کنندۀ همراه احتمایل، هر کدام جداگانه، از طریق سایت کمون با بانک آدی خود تو و درخواست 

ونیک  روز از طریق  های شبانهتوانید در تمام ساعت شوید. یمیم  e-tjänstenوارد خدمات الکتی

 کامپیوتر، تبلت یا تلفن هوشمند درخواست خود را روان کنید. 

 وارد شوید  www.astorp.se/sökförsörjiningsstödه نشانی ب -۱

 را کلیک کنید  Ansök om försörjningsstödگزینۀ درخواست پشتیبانی معیشتی   -۲

وارد   Bank IDدر بانک آی دی    Personnummerده شمارۀ پرسنیل خود، خانه پوری با  -۳

ونیک   کلیک کنید.   Logga inبشوید. روی ورود  e-tjänstenخدمات الکتی

 

ونییک یم  -۴  شوید. رمز امنیتی بانک آی دی خود را بنویسید، سپس وارد خدمات الکتی

 ها و خروج من، تماس پروفایل

، باال گوشۀ راست یم وقتی که بر نامت کلیک یم  ها«  ، »تماس Min profil من« پروفایلتوانی »کتی

«Kontakter« »و »خروج »Logg ut .  « را ببیتی
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 من پروفایل

 Ändra« »پروفایلمن« معلومات شخیص شما وجود دارد. وقتی که بر گزینۀ »تغیتر  پروفایلدر »

profil هانی مثل کنید یم « کلیک یم ی ن و/یا  و شماره تلفتوانید معلومات جدید را به آن اضافه کنید یا چتر

برایتان پیام بفرستند،   ایمیلخواهید از طریق اس ام اس و/یا خود را تغیتر دهید. اگر یم  ایمیل آدرس

ه یم  کلیک کنید.   Ångraیا پشیمانی  Sparaسازی توانید عالمت بزنید. بر گزینۀ ذختر

 هاتماس

 به پروندۀ شما یمتوانید ببینید چه کیس مسئول « یمKontakterها »زیر گزینۀ تماس 
ی

 باشد. رسیدگ

 خارج شدن 

ونیک روی »خروج« » « کلیک کنید. فراموش نکنید که براوزر  Logga utبرای خروج از خدمات الکتی

نت را بالفاصله پس از خروج ببندید.   اینتی

 نامۀ خود را پر کنیددرخواست

تیبانی معیشتی به « کلیک کنید. یک فرم درخواست پشNy ansökanبر گزینۀ »درخواست جدید« »

 آورید. دست یم 

 

 جای خایل معلومات را پر کنید  -۱

تر ثبت شده است. جای خایل معلومات دیگر را پر کنید تا مشخصات شخیص شما پیش 

ها را پر کنید. اگر در موردی معلومانی ندارید فقط خانه نامۀ شما کامل شود. باید همۀ درخواست 

 (. 0)  ۰بنویسید 
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 کنندۀ همراه درخواست -۲

 . ( همزیکنندۀ همراه دارید. )شوهر، زن، زوج، بنویسید آیا درخواست 

 

 درخواست جدید  -۳

ی سه ماه آخر را پر کنید   . در صورت درخواست جدید معلومات مربوط به ماه جاری و همچنیر

 

 درخواست مجدد  -۴

« » در صورت درخواست مجدد »درخواست   Ansökan om fortsattنامۀ ادامۀ پشتیبانی معیشتی

försörjningsstödس شما قرار یم د با معلومات « در دستی  از پیش ثبت شده. گتر

 

« را پر یموقتی که »درخواست  ونییک وجود نامۀ ادامۀ پشتیبانی معیشتی کنید خدمات الکتی

ل یمدرخواست  ونییک تغیتر داد.  کند. این گونه معلومات را نم کنندۀ همراه را کنتی توان در خدمات الکتی

 به کارهایتان اگر معلومانی نادرست یم 
ی

 د. شویتماس در باشند باید با مأمور رسیدگ
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« باید معلومات مربوط به درآمد ماه جاری ثبت شوند. در »درخواست   نامۀ ادامۀ پشتیبانی معیشتی

 

ی کمیک  خانۀ -۵  اجباری و متر

ماه جاری را باید بنویسید. مثال: اگر پشتیبانی معیشتی برای ماه آگوست درخواست   فیش شرسید 

 ۲۰۲۱-۰۷-۳۱کنید باید شرسید فاکتور ماه جوالی را بنویسید مثال یم

 (0) ۰نویسید هانی که معلومانی ندارید، یم خانه برای 

 

ه بسازیددرخواست -۶  نامه را بدون این که بفرستید، ذخیر

ه کنید و بقیۀ آن را در موقعیت دیگری پر کنید یا هم آن را در  توانید درخواست یم نامۀ خود را ذختر

ه بفرستموقعیت دیگری   « کلیک کنید. Sparaسازی« »ید. بر روی »ذختر

 

 

 شود. داده یم  شان« نPåbörjadنامه از آن به بعد با عنوان »آغاز شده« » درخواست 
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 پاک کنید نامه آغاز شده را درخواست -۷

ه ساخته توان یک درخواست یم « در انتهای Ta bortاید را با کلیک کردن »نامۀ آغاز شده که ذختر

 پاک کنید. صفحه، 

 

 را اضافه کنیدموافقت خود   -۸

ی موارد استثنا در موافقت خود را اضافه نمائید. پس از آن بر گزینۀ یم توانید موافقت خود را و همچنیر

«Nästa»  کنید   کلیک . 

 

 نامه را بازبینی کنید درخواست -۹

« کلیک کنید. آن Nästaهایش پر شد( بر گزینۀ » نامۀ شما حاضی شد )همۀ جدولوقتی که درخواست 

 شوند. معلومات مرتب شده نشان داده یم وقت 
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 فایل کامپیوتری ضمیمه نمائید -۱۰

هانی چون نی دی اف،  کند و همراه احتمایل وی امکان ضمیمه کردن فایل کیس که درخواست را پر یم 

ی   را دارند.  تصویر ورد و همچنیر

 « کلیک کنید. Lägg till filبر گزینۀ »اضافه کردن فایل« » -۱

 

 فایل مورد نظر را اضافه کنید.  -۲

 

ید یا آن را نشان دهید.   توانید یک« یم Åtgärderزیر گزینۀ »اقدامات« »  -۳ ی بتر  فایل را از بیر

 

 تعهد -۱۱

ل را عالمت بزنید. پس از آن بر گزینۀ  خانۀ  نامه را بفرستید باید سه برای این که بتوانید درخواست  کنتی

 « کلیک کنید. Skicka in»روان کن« »
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 فرستاده شده نامۀ درخواست -۱۲

 شود: نوشتۀ زیر دیده یم  فرستاده شد،نامۀ شما وقتی که درخواست 

خود به خدمات   BankIDکنندۀ همراه داشته باشید باید او هم بوسیلۀ بانک آی اگر درخواست 

نامه را  کنندۀ همراه هم درخواست نامه را تأئید کند. وقتی که درخواست دیجیتال وارد شود و درخواست 

 آن را برای کمون خود روان کنید.  توانید تأئید کرد، یم 

 

 کنندۀ همراه تأئید درخواست -۱۳

نامه با عنوان »آماده برای  کنندۀ همراه به خدمات دیجیتایل ورود نماید درخواست وقتی که درخواست 

 شود. « نشان داده یم Väntar på ditt godkännande« »شما  تأئید 

 

 

 کنندۀ همراه تعهد درخواست -۱۴

 . کننده پر کرده است را پر کند کنندۀ همراه هم باید همان برگ تعهدی که درخواست درخواست 
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 شود نوشتۀ زیر ظاهر یم  شود فرستاده یمکنندۀ همراه نامه پس از تأئید درخواستوقتی که درخواست

 
 نامه را تأئید نکنیدکنندۀ همراه درخواستبه عنوان درخواست -۱۵

ثبت کرده است را رد   فرستادن کنندۀ برای ای که درخواستنامهتواند درخواستکنندۀ همراه یمدرخواست
شود. « دیده یمPåbörjadنامه رد شد درخواست با عنوان »آغاز شده« »کند. اگر درخواست

ی درخواست -۱۶  نامهباز پس گرفتر
کنندۀ همراه نزدتان باقی  که برای تأئید درخواستای را  نامهدرخواست د توانییم  د کنیکه درخواست یم  شما 

ید. اگر درخواست توان آن را باز پس گرفت. اگر  کنندۀ همراه آن را تأئید کرده باشد، نممانده است را پس بگتر
د شو « مشخص یمPåbörjadنامه با عنوان »آغاز شده« »نامه پس گرفته شود آن درخواستدرخواست
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ی کنید پروندۀ   خود را پیگیر
ی نمائید. به هر دو نفر درخواستیم  پروندۀ خود را از درخواست تا پرداخت پیگتر

ی
کننده و  توانید به سادگ

شود که در مورد درخواست خود، محاسبه، تصمیم و پرداخت معلومات  کنندۀ همراه امکان داده یمدرخواست

ی برای مسئول/مسئو   الن خود پیام بفرستند. به دست بیاورند و همچنیر

 
  

 هادرخواست -۱

های  بینید که درخواست کنید فهرستی یم « کلیک یمAnsökningarها« »وقتی بر گزینۀ »درخواست 

های: ثبت شده  توانند با عنوان ها یمدهد. هر یک از درخواست پشتیبانی معیشتی شما را نشان یم

«Registrerad« تصمیم گرفته شده ،»Beslutadا پرداخت شده »« یUtbetald .مشخص شوند » 

ی پرداخت مربوط به همان بر ییک از درخواست  - ها کلیک کنید تا محاسبه، تصمیم و همچنیر

 .  یددرخواست را ببین

 رنگ محاسبه، تصمیم یا پرداخت کلیک کنید. آنر  گزینۀبرای دیدن معلومات بیشتی باید بر روی   -

 

 مدرک  -۲

های مسئول مربوطه را ها و نامهتوانید یادداشت « کلیک کنید یمDokumentاگر روی مدرک  »

 بخوانید. 

پیام  -۳  

آورید. بر روی گزینۀ پیام از طریق گزینۀ پیام امکان فرستادن پیام و تماس با مسئول خود را به دست یم 

وع کلیک کنید.  Nytt meddelandeجدید   در صفحۀ شر
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ی طور تصویر را برای مسئول خود توانید فایلشما یم ید. زیر  بفرستهانی چون نی دی اف و ورد و همیر

ۀ کاغذ کلیک کنید و سند یا تصویر مورد نظر را انتخاب کنید.   Bilagorها گزینۀ ضمیمه  بر تصویر گتر

 خواهد شد.   فرستادهشود سند ضمیمه شده هم با آن یم  فرستادهوقتی که پیام 

 

توانید برای  اگر در دوایر مراقبت فردی و خانواده و/یا دایرۀ بازار کار چندین مسئول داشته باشید یم

 د. بفرستییل ها هم پیام و فاآن 

 

توانید مسئول خود را که زیر نام شما، باال در گوشۀ راست قرار دارد یم  Kontakterها زیر گزینۀ تماس 

 ببینید. 

 

 هاپرداخت -۴

توانید پرداختی که به شما خواهد شد را ببینید.  کلیک کنید یم   Utbetalningarها اگر بر روی پرداخت 

ی روزهای  پرداخت   شوند. هر ماه انجام یم ۳۱تا   ۲۵ها بیر
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 خروج 

شوید.  به خاطر داشته از طریق همان لیستی که زیر نام شما، باال سمت راست، وجود دارد خارج یم

 براوزر را بسته کنید.  باشید! به محض خروج

                 

 

ونییک دچار مشکل شدید   اگر با خدمات الکیر

ونییک پرسش  -۱  هانی دربارۀ خدمات الکیر

ی شدۀ تلفتی با مسئول خود   . در تماس شوید در وقت تعییر

 شما کار نکرد  BankIDاگر بانک آی دی  -۲

امتحان نمائید. اگر طبق   سایت بانک آی دیتوانید آن را بر کند یم اگر بانک آی دی شما کار نم 

ونیک شما، برنامۀ امنیتی آن و  ل  براوزر ا دستورالعمل کار کنید نسخۀ هویت الکتی نت شما کنتی ینتی

. اس شوید در تمکند با بانک خود  خواهند شد. اگر این آزمایش مشکیل پیدا نمود یا اگر عمل نم 

ی معلومات داده شده بر بانک آی  . بسته کنید را  BankID Support ساپورت دی همچنیر

 

نت کار نکند  -۳  اگر اینیر

توانید وارد بشوید. اگر ورود به سایت دیگری هم ممکن  های دیگری یمامتحان نمائید که آیا به سایت 

کت نیست، کم بعد دوباره امتحان کنید یا با  نت خود شر  . در تماس شوید اینتی
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