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 ۲.وارد شوید

با استفاده از بانک ای دی 

 خود وارد اپلیکیشن شوید.

 ۱.اپلیکیشن را نصب کنید.

  اپلیکیشن ) میت هلسینگبوری ( را از

طریق راههای پیشنهادی زیر نصب 

 کنید. 

app store eller google play      

Länkar för nedladdning 

Appstore: 

https://apps.apple.com/se/app/mitt-

helsingborg/id1467736612 

Google play: 

https://play.google.com/store/apps/details?i

d=com.mitthelsingborg  

۳a. دهید درخواست هم با 

 این انداختن بکار جهت

 است نیاز نامه درخواست

 طریق از شما هردوی که

 وارد ، خود تلفنهای

 مرحله این شوید. اپلیکیشن

 اپلیکیشن که بار اولین فقط

 انجام اندازید، می براه را

 میشود.

 ärenden Mina  گزینه

 تأیید منتظر که میدهد نشان

 که زمانی هستید. فردی

 درخواست او با که فردی

 اپلیکیشن وارد اید کرده

 uppdatera  روز به شود،

 میشود.

https://apps.apple.com/se/app/mitt-helsingborg/id1467736612
https://apps.apple.com/se/app/mitt-helsingborg/id1467736612
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mitthelsingborg
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mitthelsingborg


 

 

 

 صفحه یا اول صفه .۴

 شروع

 برای وقعیتم که وقتی

 period  یا دوره

 میباشد، باز موردنظر

 خود درخواست میتوانید

”starta  دکمه با را

 ”ansökan کنید. شروع 

۳b. دهید درخواست هم با 

 او با که فردی که وقتی

 وارد اید کرده درخواست

 که پیامی ، میشود اپلیکیشن

 ، میکند تشکر ییدیه تأ از

  میباشد. روئیت قابل

( Tack för din bekräftelse) 

۳c. دهید درخواست هم با 

برای پر کردن درخواست 

 نامه ، موقعیت را به

  öppen  تغییر دهید.

 نکرد، تغییر موقعیت اگر

 انگشت با را صفحه باید

 که تا کشیده پایین خود

 شود. «نصب باز » صفحه

”Ladda om” 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شخصی مشخصات .۵

 همراه و خود مشخصات

 ادامه برای کنید. پر را

 همه میبایست درخواست،

 پرنمایید. را مشخصات

 ۶. تغییرات

مواردی را در اینجا ذکر کنید 

که از زمان آخرین درخواست 

نامه ، تغییر کرده است و 

درکمک مالی شما تأثیر گذار 

است. این تغییرات میتواند 

شامل » مشغول کار شدن « ، 

 » وضعیت خانوادگی «،

 » اجازه اقامت « و یا موارد 

دیگری که با  برنامه ریزی 

 شما مرتبط  باشد.

 ۷. اعالم درآمد

درآمد خود را که مربوط 

به این دوره میباشد اعالم 

کنید. این دگمه ها انواع 

مختلف درآمدها را نشان 

میدهد. برای دیدن انواع 

درآمدها ، دگمه ها را کنار 

بکشید. با فشاردادن دگمه 

میتوانید درآمد موردنظر 

را انتخاب کنید. اگر شما 

درآمدی نداشته اید روی 

این جمله را عالمت 

 میزنید:

jag får inga pengar 

för nästa månad. 



 

 
 

  

 کنید اعالم را داراییها .۸

 صاحب درصورتیکه

 هستید، داراییهایی

 اعالم را آنها میبایست

 یک مثال برای کنید.

 میتواند موتر اتومبیل/

 اگر شود. محسوب دارایی

 میتوانید ،ندارید دارائی

 عالمت جمله این کنار در

  بزنید

tillgångar inga har Jag  

۹a. ها هزینه اعالم 

 برای که را هایی هزینه

 کمک درخواست آنها

 نمایید. اعالم میکنید، مالی

 مختلف انواع ها دگمه این

 میدهد. نشان را ها هزینه

 های هزینه دیدن برای

 کنار را ها دگمه مختلف

 دگمه دادن فشار با بکشید.

 موردنظر هزینه میتوانید

 کنید. انتخاب را

۹. اعالم هزینه ها 

درصورت درخواست 

 مشترک

اگر با هم درخواست 

میکنید، میباستی قید کنید 

که هزینه مورد نظر 

متعلق به کدامین میباشد. 

آیا آن متعلق به شماست یا 

 یک فرد دیگر.

مثال: اگر فرد همراه در 

درخواستنامه، هزینه دارو 

داشته باشد، نام او باید در 

 درخواست نوشته شود.



  

 از ای خالصه .۱۰

 شده داده اطالعات

 درخواست اینکه از قبل

 خالصه بفرستید، را خود

 در که اطالعاتی از ای

 خود،درج خواست در

 اینجا در میبینید. اید کرده

 بودن صحیح میتوانید

 را شده درج اطالعات

 همه اگر کنید. کنترل

 صحیح شده داده اطالعات

 داخل در میتوانید میباشد،

 ][عالمت چهارخانه این

 فرستادن جهت بزنید.

 استفاده با خود درخواست

 یا امضا ، BankID از

 signera .کنید 

 

 تأییدیه .۱۱

 ، BankiD بوسیله که وقتی

 فشار را signera  دگمه

 دریافت تأییدیه یک دهید،

 شما میدهد نشان که میکنید

 به مربوط کارهای همه

 اید. داده انجام را فرستادن

 مورد در همچنین شما

 به رسیدگی چگونگی

 را اطالعاتی درخواستتان،

 اید. کرده دریافت

۱۲. در صورتی که با هم 

درخواست میکنید، امضا 

 نمایید

فردی گه با شما درخواست 

میدهد، میبایست درخواست 

را نیز بوسیله بانک آی دی ، 

 قبل از فرستادن امضا کند.

وارد اپلیکیشن شوید و روی 

Granska och signera 

 را فشار دهید.

صحیح بودن اطالعات 

مذکور را با بانک آی دی 

 تأیید نمایید. 



  

 نامه درخواست .۱۳

 کنید پیگیری را خود

 شما نامه درخواست

 از است. شده فرستاده

 ärende Mina طریق

 در وضعیت میتوانید

 را خود نامه واستخ

 نمایید. پیگیری

 ۱۴.  تماس

کارتی که مربوط به دوره 

درخواستنامه میشود را 

فشار دهید و صفحه ای که 

اطالعات بطور جزئی در 

آن درج شده است را باز 

کنید. در آنجا میتوانید 

اطالعات مربوط به 

درخواستنامه خود را پیدا 

 کنید. 

در آنجا نیز میتوانید 

اطالعات تماس با سوسیال 

سکرتراره خود را پیدا 

 کنید.

 است آمده شیپ موردی .۱۵

 شما درخواستنامه با که وقتی

 پیام یک آید، می پیش موردی

( sms) میکنید. دریافت 

Mitt  اپلیکیشن

 Helsingborg کنید باز را 

 مورد در نظر مورد پیام از تا

  شوید. مطلع درخواستنامه

 مهم

Mitt  میخواهیداگر

 Helsingborg و 

 تست را جدید درخواستنامه

 را sms  لینک روی کنید

 مشاهده برای فشارندهید.

 باید ، آمده پیش مورد

 فعال و روشن را اپلیکیشن

 کنید.



 ۱۶. پاسخ

وقتی که وارد صفحه 

میشوید، مستقیمأ میتوانید 

وضعیت درخواستنامه خود 

 را مشاهده کنید.

 

۱۷. اطالعات بیشتری را 

در مورد تصمیم اتخاذ شده 

 دریافت کنید.

روی کارت مربوط به 

دوره درخواستنامه فشار 

دهید و صفحه ای که 

اطالعات دقیقأ درون آن 

نوشته شده است را باز 

کنید. در آنجا میتوانید شرح 

مربوط به تصمیم گرفته 

 شده را پیدا کنید.

۱۸. تصمیم اتخاذ شده را 

 نشان میدهد. 

در اینجا میتوانید خالصه 

ای از تصمیم اتخاذ شده و 

 محاسبات را مشاهده کنید.

برای اطالعات بیشتر    

    Detaljerرا فشار دهید.



 

 ۱۹. جزئیات و پرونده

وقتی که           

Detaljer   

را فشار میدهید ،کلیه 

درآمدها و هزینه ها را 

میتوانید مشاهده نمایید. شما 

نیز میتوانید ، مواردی را 

که مسئول سوسیال شما در 

مورد تصمیم اتخاذ شده در 

پرونده تان درج کرده است 

 را بخوانید.

  

 


