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 كیفیة التقدیم على المعونة االجتماعیة رقمیا

. المعدل بما یتناسب مع تقدیم طلب جدید على المعونة االجتماعیة. 2021آذار \ ، مارس1الصیغة    
 

  



 

 تقدیم على المعونة االجتماعیة رقمیا 

  

2 (7) 

 المحتوى 

3اإللكترونیة................................................................................ابدأ الخدمة -1الخطوة   

3........................................................... حول الخدمة اإللكترونیة................... -2الخطوة   

4.......................................................بیاناتك وخیاراتك المطلوبة..............-ملفي الشخصي  

5قدّم الطلب............................................................................................... -3الخطوة   

7...............................المشارك في تقدیم الطلب............................................................  

  



 

 تقدیم على المعونة االجتماعیة رقمیا 

  

3 (7) 

 ابدأ الخدمة اإللكترونیة  -1الخطوة 
".  Mina sidorیمكن العثور على التقدیم الرقمي على المعونة االجتماعیة بین الخدمات اإللكترونیة في (صفحاتي) "

 لتصل مباشرة إلى الخدمة اإللكترونیة.   minasidor.finspang.se/forsorjningsstodانتقل إلى الصفحة 

ثم ابدأ الخدمة اإللكترونیة بالنقر على الزر األخضر المكتوب علیھ "ابدأ الخدمة اإللكترونیة" وادخل بواسطة الھویة  
 .  Freja eIDھویة فریا اإللكترونیة الشخصیةأو  ID-ankBالمصرفیة 

 
 

 الخدمة اإللكترونیة حول  -2الخطوة 
 ” ستنتقل إلى صفحة بدء الخدمة اإللكترونیة والتي تبدو كما یلي: Starta e-tjänstenعلى”  بعد الضغط 

 
  

https://minasidor.finspang.se/forsorjningsstod
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 بیاناتك وخیاراتك المطلوبة  -ملفي الشخصي 
 اضغط بعد ذلك على اسمك في الزاویة الیمنى في األعلى. ترى في ھذا المثال اسم "آنا آندرسون".  

 
 

وعندما تضغط على اسمك ستظھر لك قائمة. اضغط على (ملفي  
 ”.  Min profil)” الشخصي

داخل صفحة "ملفي الشخصي"، سوف تحصل على البیانات  
الملف الشخصي"   الخاصة بك، ویمكنك بالضغط على زر "تغییر

أو إشعار البرید   SMSفي األسفل، تحدید مربعات إما إشعار 
 اإللكتروني أو كلیھما. ال تنسى حفظ خیاراتك.

 

  



 

 تقدیم على المعونة االجتماعیة رقمیا 

  

5 (7) 

 تقدم بالطلب  -3الخطوة 
 وأردت تقدیم طلب جدید، فاضغط على "طلب جدید".   االجتماعیة المعونة الحصول علىإذا كنت تستحق  

 

ابدأ   -وعند الضغط على "طلب جدید" ستجد المستند معبأ ببیاناتك الشخصیة مسبقا. واآلن یمكنك البدء في ملء طلبك 
 دائما بتحدید السنة والشھر أوال: 

 

 
 

وإذا فاتك حقل،  برقم صفر.قم بعد ذلك بتعبئة جمیع الحقول في قسیمة الطلب. في حال افتقادك ألي معلومة سیعبأ حقلھا 
 فلن تتمكن من المضي قدما، وستحصل على مربعات محددة بحاجة إلى الملء قبل أن تتمكن من المضي قدما:  
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 في أسفل الصفحة، یمكنك االختیار من بین: 

 یمكنك إلغاء تقدیم الطلب فال یتم حفظھ.   - Avbrytإلغاء  •

 تحفظ تقدیم الطلب لتتمكن من اكمالھ الحقا بعد قلیل.  –Spara  حفظ •

 امض قدما إلى الخطوة التالیة.  -Nästaالتالي  •

 

 
 سترى تقدیم الطلب بالكامل، مع النفقات والمداخیل.  قدما، وبمجرد النقر على "التالي" للمضي 

 إذا أردت ارفاقھا لمسؤولك في الخدمة االجتماعیة. إضافة ملفات في أسفل الصفحة الثانیة، یمكنك 

على أنك تتفھم الحقوق وااللتزامات وأن المعلومات المقدمة في المربعات  التحقققبل تقدیم طلبك، یجب علیك أیضا 
 ”. Skicka inاإلرسال” ضغط بعده على زر صحیحة. ا 

 

 ھكذا یبدو األمر عند استالم طلبك: 

 
 السطر األزرق الداكن ھو تقدیم طلب مسجل مسبقا قام المسؤول بتقییمھ واصدار قرار بشأنھ. 
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 المشارك في تقدیم الطلب 
إذا كان ھناك من یشاركك تقدیم الطلب، یجب علیھ تسجیل الدخول إلى الخدمة اإللكترونیة، عبر "صفحاتي"، وادخال  
 بیاناتھ للموافقة على الطلب. بمجرد تسجیل دخول مقدم الطلب المشارك، یظھر الطلب في حالة "في انتظار موافقتك".  

 

 

ثم یقوم مقدم الطلب المشارك بملء نفس التعھد الذي یمأله مقدم الطلب، أي أنھ یجب على مقدم الطلب المشارك أیضا  
اإلرسال”  بأنھ یتفھم الحقوق وااللتزامات وأن المعلومات المقدمة صحیحة. اضغط بعده على زر التحقق في المربعات 

Skicka in .” 

 

 لطلب المشارك، یظھر اإلشعار التالي:  عند ارسال الطلب، بعد موافقة مقدم ا
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