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 قدم عىل المعونة المالية

ي جوالك: 
ا ف   مباشر

helsingborg.se/forsorjningsstod 

أيترسل  لنأنه أسهل!   

مستندات! ولن ترفق أي  أوراق   

 

 

 
ونية  إذهب إىل الصفحة األلكتر

helsingborg.se/forsorjningsstod 

 إضغط فيما بعد عىل الرابط

ونية للمعونة المالية  الخدمة األلكتر

 

 

 

ي الدخول 
عن طريق التعريف المرصف   

ي فقم باإلتصال
 إن كنت تفتقر للتعريف المرصف 

 بمرصفك. هل المقدمي   إثنان فيتوجب وجود

 . ي للطرفي  
 تعريف مرصف 

 

 

 

 بداية

 هنا تبدء أنت بتقديم طلبك

 

 

 

مصاريف دخل و   

 هل المعلومات متوافقة؟

, إزالة أو إضافة  تغيي 
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 ممتلكات

 قم بتعبئة اإلصوال المالية

 لالرسة

 

 

 

 تعويضات

 هل قدمت عىل تعويضات

 أو معونة من دوائر حكومية

 ٌاخرى وتنتظر الحصول عىل

 قرار؟

 

 

 

 قم بتعبئة وضيفتك

ئ إن كنت تعمل, تدرس,  عب 

ي عالج أو تقوم
 تشارك ف 

 بوضيفة ٌاخرى. 

 

 

 معلومات ٌاخرى

 هنا تقوم بتعبئة ماتراه

كمهما  حسب وجهة نرص   

 وتريد إبالغنا به. 

 

 

والتوقيع الضمان  

 ملخص طلبك والضمان. 

ئ صحيح.   وقع إذا كان كل شب 

 أن كان المقدمي   أثنان

 . ط توقيع الطرفي    فيشير
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