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 مقدمه 

ونیک »گزارش این کتابچۀ راهنما طرز استفاده از خدمات  دیه دربارۀ اطفال و نوجوانان« را الکتی
ونیک هم اشخاص معمویل که این شک را دارند که طفل یا نوجواتی  توضیح م  دهد. در خدمات الکتی

د، م ی وضعینی قرار بگتر توانند یک گزارش  در وضعیت خطر قرار دارد یا هم ظن آن دارند که در چنیر
ونیک نیاز به ورود به سیستم دیجیتایل از نگراتی خود ارسال کن . خدمات الکتی ند و هم کارکنان خدماتی

. ندارد و اشخاص معمویل م  توانند انتخاب کنند که ناشناس بمانند یا ختر

 انتخابی تنظیم یمنامۀ گزارش پرسش 
ن  شود. دیه بر اساس چنی 

یا تلفن هوشمند    روز از طریق کامپیوتر، آی پد تواند در بیست و چهار ساعت شبانه یک گزارش م 
ونیک، شخیص که گزارش م دهد امکان آن را دارد که یک یا چند فایل  فرستاده شود. در خدمات الکتی

 توانند پ دی اف، ورد و/ یا تصویر باشند. ها مرا با گزارش خود بفرستد. این فایل

پ ثب اند. اگر طفل یا ت شده این گزارش فقط باید در مورد اطفال یا نوجواناتی باشند که در کمون اوستی
 م

ی
کند باید با خدمات اجتمایع کمون مربوطه در تماس شوید. وقنی که  نوجوان در کمون دیگری زندگ

 گزارش را دریافت م گزارشی به کمون م
ی

کند و یک ارزیاتی مقدماتی برای  رسد یک مأمور رسیدگ
ی انجام متصمیم   کند. آغاز مدهد یا این که تحقیقاتی را در آن مورد گتر

 

 دیه وضعیت اطفال و نوجوانان گزارش 

 شود. کنید کادر زیر نشان داده مدیه وضعیت اطفال و نوجوانان« کلیک م وقنی که بر لینک »گزارش 
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 معلومات اجباری

 اند الزام است. پری معلوماتی که با عالمت ستاره * مشخص شده خانه 

 

 دهنده گزارش 

دهید یا به عنوان ییک از کاارکنان خدمات. پس از آن وان فرد عادی گزارش م کنید که به عنمشخص م 
 « کلیک کنید. Nästaبر »بعدی« »

شود یا کارمند خدمات، ییک از دو فورم مختلف  بر اساس این که گزارش از طرف فرد عادی داده م 
 گردد. انتخاب م 

 

 گزارش دادن به عنوان شخص عادی 

« »به عنوان Jag vill anmäla som privatpersonدهید »عادی گزارش م اگر به عنوان شخص 
بدر مشخص کنید. شخص عادی گزارش م  دهم« را با عالمت ضی

، زیر پرسش »آیا مشخص عادی م   Villخواهید ناشناس باشید؟« »تواند با عالمت زدن بیل یا ختر
du vara anonym بر . اساس این انتخاب فورم مناسب  « انتخاب کند که ناشناس باشد یا ختر

  انتخاب خواهد شد. 
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 غت  ناشناس 

دهنده  خواهید ناشناس باشید معلومات طبق عکس زیر از طرف گزارش اگر انتخاب کنید که نم 
 گردد. پری م خانه 

 

 ناشناس 

ه دهند خواهید ناشناس بمانید سطرهای مربوط به معلومات مربوط به گزارش اگر انتخاب کنید که م 
 ظاهر نخواهد شد. 
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 دیه به عنوان کارمند خدمات گزارش 

دهید الزم است معلومات اجباری راجع به خود، معلوماتی اگر به عنوان یک کارمند خدمات گزارش م 
 پری کنید. مانند حوزۀ کاری خود و معلومات مربوط به هویت خود را خانه
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 نوجوان به طفل/  مربوط معلومات

ی معلومات مربوط به  ی آن یا تاری    خ تولد یا تخمیر هویت طفل، مانند شمارۀ پرسنیل در صورت دانسیی
 سن و نظایر آن را پر کنید. 
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 معلومات مربوط به ویل/رسپرست 

 دانید، پر کنید. معلومات مربوط به ویل/رسپرست طفل را تا آنجاتی که م 
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 دلیل نگرابن 

طفل/نوجوان را قید کنید، معلوماتی مانند این که چند وقت است که  دالیل مهم نگراتی خود برای 
ی معلوماتی که خودتان فکر م احساس نگراتی م  شود. بعد کنید به موضوع مربوط مکنید همچنیر
 « را انتخاب کنید. Nästaگزینۀ »بعدی« »

 

 

 ضمیمه کردن فایل 

فایل از نوع تی دی اف، ورد و/یا تصویر )مثال دهید امکان این را دارید که یک یا چند شما که گزارش م 
 ( را  ضمیمۀ گزارش خود کنید. tiff، تیف bmp، تی ام تی jpg، ج تی جی  pngهای تی ان جی با فرمت 

  ۱۰۰های ضمیمۀ یک گزارش مگابایت است. حداکتر حجم مجموع فایل   ۵۰حداکتر حجم هر فایل 
 باشد. عدد م ۲۰گزارش های ضمیمۀ یک  مگابایت است. حداکتر تعداد فایل
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 بازبینن 

 تواند گزارش خود را پیش از روانه کردن، بازبینی نماید. دهنده مدر این قسمت گزارش 

 

 فرستادن گزارش 

 Jag ärپیش از این که گزارش شما بتواند فرستاده شود باید در مرب  ع »من انسان هستم«، »
människaبدهید که روبات نیستید.  «، عالمت بگذارید و طبق دستورالعمل گوایه 

 « را عالمت بزنید Jag är en människaمرب  ع جلوی »من یک انسان هستم«، » -۱ 

 

 طبق دستورالعمل روی تصاویر کلیک کنید  -۲ 
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توانید گزارش خود را گردد و آن وقت م وقنی که گوایه دادید که روبات نیستید تصویر زیر ظاهر م
 روانه سازید. 

 

ه ه به عنوان کارمند خدمات گزارش م برای کساتی ک  سازی گزارش وجود دارد. دهند، امکان ذختر
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