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Xin hỗ trợ kinh tế 

trực tiếp qua điện thoại của bạn: 

helsinborg.se/forsorjningsstod 

Làm thế này đơn giản hơn! Bạn không sẽ gửi 

giấy tờ gì hoặc kèm theo văn bản! 

 

1 

Hãy vào trang web 

helsinborg.se/forsorjningsstod 

bấm vào mục 

E-tjänsten för ekonomiskt bistånd 

 

1 

Hãy đăng nhập bằng chứng minh điện tử 

Nếu bạn không có chứng minh điện tử thì 

hãy liên lạc với ngân hàng. Nếu hai người 

xin thì phải có hai chúng minh điện tử. 

 

3 

Bắt đầu 

Bắt đầu điền đơn từ đây 

 

4  

Thu nhập và chi phí 

Những thông tin có đúng không? 

Thay đổi, bỏ đi hoặc bổ sung 

 

5 

Tài sản 

Hãy điền vào gia đình có bao 

nhiêu tiền 
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6 

Các khoản trợ cấp 

Bạn có xin trợ cấp ở cơ 

quan khác và đang đợi trả 

lời không? 

 

7 

Hãy điền vào bạn đang làm gì 

Hãy điền vào là làm công việc gì, 

đang đi học, tham gia điều trị 

hoặc những hoạt động khác. 

 

8 

Những thông tin khác 

Ở đây bạn điền những thông 

tin mà bạn cho là quan trọng phải 

thông báo cho chúng tôi biết. 

 

9 

Thề danh dự và ký tên 

Tóm tắt đơn của bạn và thề danh dự. 

Ký xác nhận là mọi thông tin đúng với sự thật. 

Nếu là hai người thì cả hai phải ký xác nhận.  
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