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مقدمه
ی
کسان است که از طریق سایت کمون یمخواهند درخواست کمک
این کتابچۀ راهنمای کاربری برای
اقتصادی را به شکل دجیتال بفرستند .اگر درخواست دارای درخواستکنندۀ همراه باشد ،او هم باید
توافق کند تا درخواست بتواند فرستاده بشود .درخواستکننده و همراه او باید در کمون اوستورپ
ثبت شده باشند.

ورود
تو و درخواستکنندۀ همراه احتمایل ،هر کدام جداگانه ،از طریق سایت کمون با بانک آدی خود
وارد خدمات ی
الکتونیک  e-tjänstenیمشوید .یمتوانید در تمام ساعتهای شبانهروز از طریق
کامپیوتر ،تبلت یا تلفن هوشمند درخواست خود را روان کنید.
ی
نشان  www.astorp.se/sökförsörjiningsstödوارد شوید
 -۱به
ی
ی
معیشت  Ansök om försörjningsstödرا کلیک کنید
پشتیبان
 -۲گزینۀ درخواست
 -۳با خانه پوری ده شمارۀ پرسنیل خود Personnummer ،در بانک آی دی  Bank IDوارد
خدمات ی
الکتونیک  e-tjänstenبشوید .روی ورود  Logga inکلیک کنید.

امنیت بانک آی دی خود را بنویسید ،سپس وارد خدمات ی
ی
الکتونییک یمشوید.
 -۴رمز

پروفایل من ،تماسها و خروج
کت ،باال گوشۀ راست یم ی
وقت که بر نامت کلیک یم ی
ی
توان «پروفایل من» « ،Min profilتماسها»
« »Kontakterو «خروج» « »Logg utرا ی
ببیت.
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پروفایل من
در «پروفایل من» معلومات شخیص شما وجود دارد .ی
«تغیت پروفایل» « Ändra
وقت که بر گزینۀ
ر
 »profilکلیک یمکنید یمتوانید معلومات جدید را به آن اضافه کنید یا ر ی
هان مثل شماره تلفون و/یا
چت ی
تغیت دهید .اگر یمخواهید از طریق اس ام اس و/یا ایمیل برایتان پیام بفرستند،
ایمیل آدرس خود را ر
ی
ذختهسازی  Sparaیا پشیمان  Ångraکلیک کنید.
یمتوانید عالمت بزنید .بر گزینۀ ر

تماسها
ی
زیر گزینۀ تماسها « »Kontakterیمتوانید ببینید چه کیس مسئول رسیدگ به پروندۀ شما یمباشد.

خارج شدن
برای خروج از خدمات ی
الکتونیک روی «خروج» « »Logga utکلیک کنید .فراموش نکنید که براوزر
ی
اینتنت را بالفاصله پس از خروج ببندید.

درخواستنامۀ خود را پر کنید
بر گزینۀ «درخواست جدید» « »Ny ansökanکلیک کنید .یک فرم درخواست پش ی
ی
معیشت به
تیبان
دست یمآورید.

 -۱جای خایل معلومات را پر کنید
مشخصات شخیص شما پیشتر ثبت شده است .جای خایل معلومات دیگر را پر کنید تا
ی
معلومان ندارید فقط
درخواستنامۀ شما کامل شود .باید همۀ خانهها را پر کنید .اگر در موردی
بنویسید .)0( ۰
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 -۲درخواستکنندۀ همراه
بنویسید آیا درخواستکنندۀ همراه دارید( .شوهر ،زن ،زوج ،همزی).

 -۳درخواست جدید
ری
همچنی سه ماه آخر را پر کنید.
در صورت درخواست جدید معلومات مربوط به ماه جاری و

 -۴درخواست مجدد
ی
ی
معیشت» « Ansökan om fortsatt
پشتیبان
در صورت درخواست مجدد «درخواستنامۀ ادامۀ
ی
گتد با معلومات از پیش ثبت شده.
 »försörjningsstödدر دستس شما قرار یم ر

ی
معیشت» را پر یمکنید خدمات ی
ی
ی
الکتونییک وجود
پشتیبان
وقت که «درخواستنامۀ ادامۀ
ی
ی
تغیت داد.
درخواستکنندۀ همراه را کنتل یمکند .این گونه معلومات را نمتوان در خدمات الکتونییک ر
ی
ی
معلومان نادرست یمباشند باید با مأمور رسیدگ به کارهایتان در تماس شوید.
اگر
ی
ی
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ی
ی
معیشت» باید معلومات مربوط به درآمد ماه جاری ثبت شوند.
پشتیبان
در «درخواستنامۀ ادامۀ

 -۵خانۀ اجباری و ر ی
مت کمیک
ی
ی
معیشت برای ماه آگوست درخواست
پشتیبان
شرسید فیش ماه جاری را باید بنویسید .مثال :اگر
یمکنید باید شرسید فاکتور ماه جوالی را بنویسید مثال ۲۰۲۱-۰۷-۳۱
ی
معلومان ندارید ،یمنویسید )0(۰
هان که
برای خانه ی

ذخیه بسازید
 -۶درخواستنامه را بدون این که بفرستید ،ر
ذخته کنید و بقیۀ آن را در موقعیت دیگری پر کنید یا هم آن را در
یمتوانید درخواستنامۀ خود را ر
«ذختهسازی» « »Sparaکلیک کنید.
موقعیت دیگری بفرستید .بر روی
ر

درخواستنامه از آن به بعد با عنوان «آغاز شده» « »Påbörjadنشان داده یمشود.

ی
ی
نشان بازدید 7 Storgatan :پست ی
نشان ی
الکتونیک kommun@asktorp.se :تلفن 00 640-042 :فاکس23 506-042 :
پستÅstorp 80 265 :
ی
:
:
:
جتوی پست www.astorp.se 110150-0
جتوی بانیک  2951-5103ر
شمارۀ سازمان  212000-0936ر

7/13

2021-08-24

 -۷درخواستنامه آغاز شده را پاک کنید
ذخته ساختهاید را با کلیک کردن « »Ta bortدر انتهای
یمتوان یک درخواستنامۀ آغاز شده که ر
صفحه ،پاک کنید.

 -۸موافقت خود را اضافه کنید
ری
همچنی موارد استثنا در موافقت خود را اضافه نمائید .پس از آن بر گزینۀ
یمتوانید موافقت خود را و
« »Nästaکلیک کنید.

ی
بازبین کنید
 -۹درخواستنامه را
وقت که درخواستنامۀ شما ی
ی
حاض شد (همۀ جدولهایش پر شد) بر گزینۀ « »Nästaکلیک کنید .آن
وقت معلومات مرتب شده نشان داده یمشوند.
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 -۱۰فایل کامپیوتری ضمیمه نمائید
هان چون ین دی اف،
کیس که درخواست را پر یمکند و همراه احتمایل وی امکان ضمیمه کردن فایل ی
ری
همچنی تصویر را دارند.
ورد و
 -۱بر گزینۀ «اضافه کردن فایل» « »Lägg till filکلیک کنید.

 -۲فایل مورد نظر را اضافه کنید.

 -۳زیر گزینۀ «اقدامات» « »Åtgärderیمتوانید یک فایل را از ر ی
بی ربتید یا آن را نشان دهید.

 -۱۱تعهد
برای این که بتوانید درخواستنامه را بفرستید باید سه خانۀ ی
کنتل را عالمت بزنید .پس از آن بر گزینۀ
«روان کن» « »Skicka inکلیک کنید.
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 -۱۲درخواستنامۀ فرستاده شده
ی
وقت که درخواستنامۀ شما فرستاده شد ،نوشتۀ زیر دیده یمشود:

اگر درخواستکنندۀ همراه داشته باشید باید او هم بوسیلۀ بانک آی  BankIDخود به خدمات
دیجیتال وارد شود و درخواستنامه را تأئید کند .ی
وقت که درخواستکنندۀ همراه هم درخواستنامه را
تأئید کرد ،یمتوانید آن را برای کمون خود روان کنید.

 -۱۳تأئید درخواستکنندۀ همراه
ی
وقت که درخواستکنندۀ همراه به خدمات دیجیتایل ورود نماید درخواستنامه با عنوان «آماده برای
تأئید شما» « »Väntar på ditt godkännandeنشان داده یمشود.

 -۱۴تعهد درخواستکنندۀ همراه
درخواستکنندۀ همراه هم باید همان برگ تعهدی که درخواستکننده پر کرده است را پر کند.
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ی
وقت که درخواستنامه پس از تأئید درخواستکنندۀ همراه فرستاده یمشود نوشتۀ زیر ظاهر یمشود

 -۱۵به عنوان درخواستکنندۀ همراه درخواستنامه را تأئید نکنید
درخواستکنندۀ همراه یمتواند درخواستنامهای که درخواستکنندۀ برای فرستادن ثبت کرده است را رد
کند .اگر درخواستنامه رد شد درخواست با عنوان «آغاز شده» « »Påbörjadدیده یمشود.

ری
گرفت درخواستنامه
 -۱۶باز پس
شما که درخواست یمکنید یمتوانید درخواستنامهای را که برای تأئید درخواستکنندۀ همراه نزدتان باقی
بگتید .اگر درخواستکنندۀ همراه آن را تأئید کرده باشد ،نمتوان آن را باز پس گرفت .اگر
مانده است را پس ر
درخواستنامه پس گرفته شود آن درخواستنامه با عنوان «آغاز شده» « »Påbörjadمشخص یمشود
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پیگیی کنید
پروندۀ خود را ی ر
پیگتی نمائید .به هر دو نفر درخواستکننده و
یمتوانید به سادگ پروندۀ خود را از درخواست تا پرداخت ر
درخواستکنندۀ همراه امکان داده یمشود که در مورد درخواست خود ،محاسبه ،تصمیم و پرداخت معلومات
ری
همچنی برای مسئول/مسئوالن خود پیام بفرستند.
به دست بیاورند و

 -۱درخواستها
ی
ی
فهرست یمبینید که درخواستهای
وقت بر گزینۀ «درخواستها» « »Ansökningarکلیک یمکنید
ی
ی
معیشت شما را نشان یمدهد .هر یک از درخواستها یمتوانند با عنوانهای :ثبت شده
پشتیبان
« ،»Registreradتصمیم گرفته شده « »Beslutadیا پرداخت شده « »Utbetaldمشخص شوند.
ری
همچنی پرداخت مربوط به همان
 بر ییک از درخواستها کلیک کنید تا محاسبه ،تصمیم ودرخواست را ببینید.
ی
بیشت باید بر روی گزینۀ رآنرنگ محاسبه ،تصمیم یا پرداخت کلیک کنید.
 -برای دیدن معلومات

 -۲مدرک
اگر روی مدرک « »Dokumentکلیک کنید یمتوانید یادداشتها و نامههای مسئول مربوطه را
بخوانید.

 -۳پیام
از طریق گزینۀ پیام امکان فرستادن پیام و تماس با مسئول خود را به دست یمآورید .بر روی گزینۀ پیام
جدید  Nytt meddelandeدر صفحۀ رشوع کلیک کنید.
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شما یمتوانید فایلهان چون ن دی اف و ورد و ر ی
همی طور تصویر را برای مسئول خود بفرستید .زیر
ی
ی
گتۀ کاغذ کلیک کنید و سند یا تصویر مورد نظر را انتخاب کنید.
گزینۀ ضمیمهها  Bilagorبر تصویر ر
ی
وقت که پیام فرستاده یمشود سند ضمیمه شده هم با آن فرستاده خواهد شد.

اگر در دوایر مراقبت فردی و خانواده و/یا دایرۀ بازار کار چندین مسئول داشته باشید یمتوانید برای
آنها هم پیام و فایل بفرستید.

زیر گزینۀ تماسها  Kontakterکه زیر نام شما ،باال در گوشۀ راست قرار دارد یمتوانید مسئول خود را
ببینید.

 -۴پرداختها
ی
پرداخت که به شما خواهد شد را ببینید.
اگر بر روی پرداختها  Utbetalningarکلیک کنید یمتوانید
پرداختها ر ی
بی روزهای  ۲۵تا  ۳۱هر ماه انجام یمشوند.
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خروج
ی
لیست که زیر نام شما ،باال سمت راست ،وجود دارد خارج یمشوید .به خاطر داشته
از طریق همان
باشید! به محض خروج براوزر را بسته کنید.

اگر با خدمات ر
الکیونییک دچار مشکل شدید
 -۱پرسشهان دربارۀ خدمات ر
الکیونییک
ی
تعیی شدۀ ی
در وقت ر ی
تلفت با مسئول خود در تماس شوید.
 -۲اگر بانک آی دی  BankIDشما کار نکرد
اگر بانک آی دی شما کار نمکند یمتوانید آن را بر سایت بانک آی دی امتحان نمائید .اگر طبق
ینتنت شما ی
امنیت آن و براوزر ا ی
دستورالعمل کار کنید نسخۀ هویت ی
ی
کنتل
الکتونیک شما ،برنامۀ
خواهند شد .اگر این آزمایش مشکیل پیدا نمود یا اگر عمل نمکند با بانک خود در تماس شوید.
ری
همچنی معلومات داده شده بر بانک آی دی ساپورت  BankID Supportرا بسته کنید.
 -۳اگر ر
اینینت کار نکند
امتحان نمائید که آیا به سایتهای دیگری یمتوانید وارد بشوید .اگر ورود به سایت دیگری هم ممکن
نیست ،کم بعد دوباره امتحان کنید یا با رشکت ی
اینتنت خود در تماس شوید.
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