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2. ’’Login’’ 

bike 

(Têkeve 

nav) 

Bi ’’mobile BankID’’ 

divevî di nav de. 

 

1. Daxistina ’’app’’ê 

Aplîkasyona ‘’Mitt 

Helsingborg’’ ji ”App 

Store”ê  yan jî ji ”Google 

Play’ê” daxin ser têlefona 

xwe. 

 

Lînkên bo daxistinê: 

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

helsingborg/id1467736612 

Google play: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=c

om.mitthelsingborg  

 

3a. Muracaeta 

pêkve 

Bo destpêkirina 

muracaetê, divê hûn her 

du jî li ser têlefonên xwe 

têkevin nav App'ê. Ev 

tenê bo cara yekem e. 

 

Tabloya bi navê ''Mina 

ärenden'' (doza min) nîşan 

dide ku hûn ji ew kesê ku 

hûn pêkve muracaetê 

dikin li bendî erêkirinê ne. 

Dema ew kesê ku hûn 

pêkve muracaetê dikin 

''login'' dike, hingê ev xwe 

nû dike. 

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


 

 

 

 

 

4. Rûpela 

destpêkê 

Gava ’’status ’’ bo 

fetreyê ’’Öppen’’  

(vekirî) be hingê tu 

dişêyî muracaetê bi 

bijkoka ’’Starta 

ansökan’’ (Dest bi 

muracaetê bike) bidî 

destpêkirin. 

 

3b. 

Muracaeta 

pêkve 

Dema ku di gel kesê ku 

hûn pêkve muracaetê 

dikin bikeve  nav App’ê, 

peyamek xuya dike ku 

spasiya we dike bo 

pejirandinê. 

 

3c. Pêkve 

muracaetkirin 

Bo tu bişêyî muracaetê pir 

bikî divê ’’status’’ (rewş) 

bête guhertin bo: 

’’Öppen’’ (Vekirî) . 

 

Heger ''statûs'' nehat 

guhertin, hingê divê hûn 

tiliya xwe li ser ekranê 

rabikişin ber bi xwarê da 

ku rûpelê nû bikin. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Agehiyên şexsî 

Agahiyên xwe yên şexsî 

û yên kesê ku hûn 

pêkve muracaetê dikin 

pêkve pir bikin. Bo hûn 

bişên muracaeta xwe 

temam bikin divê hemî 

agahdarî bêne pirkirin. 

 

6. Guherîn 

Bo me behsa wan tiştan 

bikin ku ji wê dema dawîn 

ku we muracaet kiriye ve 

hatine guhertin û dibe ku 

bandor li ser alîkariya we 

bike. 

Nimûne; dibe ku te karek bi 

xwe peyda kiribe, guherîn li 

rewşa malbata te, îqama te 

yan tiştek din ku li ser 

plansaziya te qewimî be. 

7. Hatinên xwe yên diravî 

diyar bike 

Dahata xwe ya li wê 

heyamê hebû binivîse.  

 

Bişkok cûreyên cûda yên 

hatina diravî nîşan didin. 

Bişkokan  kaşkin bo  

kêlekê da ku bêhtir cûreyên 

hatinên diravî bibînin. Bi 

tikandina bişkojê hatina 

diravî hilbijêrin. 

 

Heger hatina we tunebû, 

hingê xaçek bike li nav 

’’Jag får inga pengar för 

nästa månad’’ (Ez bo 

heyva li pêş pare nagirim). 



 

 

 

 

 

  

8. Hebûna xwe ya 

darayî diyar ke 

Heger we hebûnên 

darayî hebin, li vir diyar 

bikin. Hebûna darayî bo 

nimûne dikare 

seyareyek be. 

 

Heger mal û milkên we 

tune bin, xaçekê li ser: 

’’Jag har inga 

tillgångar’’ (min 

hebûneke darayî nîn e ) 

daynin. 

9a. Mesrefan diyar 

bike 

Wan mesrefên ku tu bo 

wan muracaeta 

alîkariyê dikî li vir 

diyar bike.  

 

Bişkok cûreyên cûda 

yên mesrefan  nîşan 

didin. Bişkokan kaşkin 

bo kêlekê da ku bêhtir 

cûreyên mesrefan 

bibînin. Bi tikandina 

bişkojkê lêçûnek 

hilbijêrin. 

 

9b. Dema hûn pêkve 

muracaetê dikin 

lêçûnên (mesrefên) 

xwe binivîsin 

Heger hûn pêkve 

muracat bikin, divê hûn 

lêçûnên kê hebû, ewî 

binivîsin, lêçûna te yan 

kesê ku hûn pêkve 

muracaetê dikin. 

 

Bo nimûne: Heger ew 

kesê ku hûn pêkve 

muracaetê dikin 

mesrefa wê ya dermana 

hebe, hingê hûn vê 

mesrefê li ser 

medsökande 

(hevserlêderan) tomar 

dikin. 

 



 

 

  

10. Kurte (xulase) 

Berî ku tu mueacaeta xwe 

bişînî, tu yê kurteyek 

bibînî. Li vir tu dişêyî 

kontrol bikî ku hemî 

agahdarî rast in yan na. 

 

Heger her tişt rast be, di 

nav vê qutîkê de xaçek 

dayne [  ]. Hingê tu piştrast 

dikî ku hemî agahdariyên 

te daye rast in. 

 

Bitikîne ser ’’Signera med 

BankID’’ (bi BANK ID 

îmze bike) da ku muracaeta 

xwe bişînî. 

11. Tesdîq 

Dema ku te bi BankID-ê re 

îmze kir, tu yê tesdîqek 

bistînî ku karê te çû serî. 

Her weha tu yê derheqê 

muracaetê de agahdarî jî 

bistînî. 

12. Dema ku hûn pêkve 

muracaetê bikin îmze 

bikin 

Kesê ku hûn muracaetê 

pêkve dikin pêdivî ye ku 

muracaeta we bêrî bête 

şandin bi BankID-ê bête 

îmzekirin. 

Bikeve nav App’ê û 

Bitikîne ser ’’Granska och 

signera’’, (kontrol û îmze 

bike). 

 

Piştrast bikin ku agahdarî 

hemî rast in û bi BankID 

îmze bikin. 



 

 

  

13. Murcaeta xwe 

bişopînin 

Murcaeta te hatiye 

şandin. Li ’’Mina 

ärenden’’ (dozên min)  

dişêyî statûsa (rewşa)  

muracaeta xwe bişopînî. 

14. Pêwendî 

Ji bo peryodê (heyamê) 

bitikînin ser kartê û 

hûrguliyan (tefasîlan) 

bibînin. Li wir derbareyê 

muracaeta we agahdarî 

hene. 

Agahiyên pêwendiyê yên 

mesûla we ya Sosyalê jî 

hene. 

15. Tiştek qewimiye 

Dema ku tiştek bi 

muracaeta we hatibe, bo 

we dê SMSek were. 

App’a ’’ Mitt 

Helsingborg’’ veke da 

bizanî çi bi muracaeta 

te bûye. 



 

 

16. Bersiv 

Piştî ku te login kir tu 

rasterast li ser rûpela dozê 

statûsa (rewşa) doza xwe 

dibînî. 

17. Derbareyê biryarê 

de bêhtir fêr bibin 

Bo peryodê (heyamê) li 

ser kertê bitikînin û 

rûpela hûrguliyan 

(tefasîlan) vekin. 

Nivîseke statûyê ya kurt 

heye ku biryarê 

vedibêje. 

18. Biryarê nîşan de 

Li vir hûn kurteyek 

biryar û hesabê dibînin. 

Li ser peyva ’’ 

Detaljer’’(hûrgulî)  

bitikîne ku bêhtir 

bixwînî. 



 

 

 

19. Tefasîl û journal 

Dema ku hûn li ser 

hûrguliyan bitikînin, hemî 

dahat û lêçûnên we yên 

ku we di muracaetê de 

tomar kirine dê bihêne 

xuyakirin. Her weha hûn 

dişên journala ku mesûla 

we ya Sosyalê bo biryarê 

nivîsiye bixwînin. 


	Mitt Helsingborg

