
Mitt Helsingborg
Guide för att fylla i stickprovskontroll med appen Mitt Helsingborg

لرتنک تھج یرادرب ھنومن
ایویکنابضوبقنداتسرفھبیزایندراومرثکارد

دراددوجوناکمانیایلو،تسینهدشتخادرپضوبق

امشیلامھمانتساوخردابطابتراردعقاومیضعبھک

.دریگماجنا»لرتنکتھجیرادربھنومن«،

زا)سکع(ریوصتدیابامشیرادربھنومنماگنھ
ردروکذمیاھھنیزھودمآردھبطوبرمکرادم

.دیتسرفبامیاربارھمانتساوخرد

دیوش دراو.١

 ار دوخھمانتساوخرد امش ھکنیا زا سپ

 ھک ددرگیم مالعا امش ھب ،دیداد لیوحت

 ھنومن « امشھمانتساوخرد یور رب

 دھاوخ ماجنا »لرتنک تھج یرادرب

 SMS  امش یارب یمایپ ھکنیا ای و دش

دیناوخب ار دیدج مایپ ھک ددرگیم لاسرا

Mitt Helsingborg دراو ادتبا رد

 .دیوش

 یلصا ھحفص .٢

 ھحفص ھب ھک یماگنھ

Mitt Helsingborg 

 ھحفص ،دیدش دراو

Mina ärende 

 اب امش رگا .درک دیھاوخ هدھاشم ار

 تیعضو

Stickprovskontroll 

 ھمگد یور دیناوتیم ،دیدش ھجاوم

Starta stickprov 

.دیھد راشف ار



لماشھکیلحارم.٣

دوشیم»یرادربھنومن«

ریوصتدولپآزالبق

دیناوخباردرکلمع،کرادم

لماشیدراومھچدینیببو

»دوشیمیرادربھنومن«

رگیدمھابرگا!ھجوت

هدادیلامکمکتساوخرد

کرادمتسیابیم،دیا

رفنودرھ

.دوشهدادلیوحت

۴a.

کنابباسحتروص

یکنابباسحھکیریواصت

نیلواوزجدھدیمناشنار

یتسیابیمھکتسھیکرادم

.دوشدولپآ

زادیابریواصتنیا!ھجوت

امشیکنابیاھباسحھمھ

نآیدوجومرگایتح،دشاب

.دشابیمرفص

۴b . تفایرد هوحن

یکنابباسحتروص

دراودوخکنابتنرتنیاھب

.دیوش

زاھکیسکعچیھ!ھجوت

bankapp

دییأتدرومدوشیمھتفرگ

زایتسیابیم.دوبدھاوخن

.دشابکنابتنرتنیا

نیبودیوربیکنابباسحھب

باسحتروصھکییاھخیرات

دوشهدادناشندیابیکناب

لبقهاملوازادیاب.دینکباختنا

فایدیپکی.دشابزورماات

.دینکھیھتیکنابباسحتروص



۴. e
هدش ھمیمض ریواصت

 سکعدولپآ ھب قفوم نونکا

 باسح تروص ھکدیا هدشییاھ

 .دھد یم ناشن ار امش یکناب

 یور ھمادا یارب

دینک کیلک Next

۴c.
یکنابباسحتروصدولپآ

زافایدیپکیھکیماگنھ
،دیراددوخیکنابباسحتروص
تاشنیرکساکیدوخیشوگاب
یکنابباسحتروصاتدیریگب
 ھفاضایشوگسکعیرلاگھب
.دوش

اریکنابباسحتروصھمیمض
دینکباختنا

”Bifoga kontoutdrag”
سپسو

Lägg till en bild från 
bibliotek

 ھنیزگ،iPhoneرد !ھجوت
اراھ سکعھمھھبیسرتسد
.دینکباختنا

”ge åtkomst till alla 
bilder”

۴d. 
لیابم یرلاگ زا ار ریواصت
 .دینک باختنا دوخ

دیھاوخیمھکارییاھسکع
باسحتروصودینکدولپآ
،دھدیمناشنارامشیکناب
یبآتمالعکی .دینکباختنا
ھکدھدیمناشنھشوگرد
 .تساهدشباختناریوصتکی
ھبریواصتندوزفایارب
،ھنومن Doneدیھدراشفار.

یصخشابهارمھرگا
ودرھ،دیھدیمتساوخرد
دولپآدیابامشباسحتروص
 یدوجومرگایتح،دنوش
 .دشاب رفص باسح



ھناھام شاعم / قوقح.۵

،دیاهدرکتفایردقوقحرگا

یقوقحتاصخشمریوصتدیاب

دوخیامرفراکزاھکار

.دینکدولپآدیاهدرکتفایرد

ھگربزانتفرگسکعیارب

یشوگزادیناوتیم،قوقح

رگا.دینکهدافتسالیابم

،دیاهدرکنتفایردیدزمتسد

.دیوربیدعبھلحرمھب

رگید یاھدمآرد .۶

،دیاھتشادیرگیددمآردرگا

،دیاھتخورفیزیچرگاًالثم

سکعکیدمآردرھیارب

دمآردرگا.دینکیملاسرا

ھلحرمھب،دیاھتشادنیرگید

.دیوربدعب

هراجا روتکاف ندرک ھفاضا .٧

اریریوصتھلحرمنیارد

هراجاھنیزھھکدینکیمدولپآ

روتکافر.دھدیمناشنارامش

یاربھکتساهدشدیقهراجا

دیابیرادقمھچهامنیا

ھنیزگ.دیزادرپب

Lägg till
کیزااتدینکباختناار

یرلاگردهدشهریخذسکع

ابسکعنتفرگابایسکع

.دینکھفاضاارروتکاف،نیبرود



 سوبوتا تراک ریوصت .٨

 تراک / سوبوتا تراک رگا

 ریوصت ،دیا هدیرخ یا هرود

 زا ار دوخ دیسر

Skånetrafiken

الومعم .دینک ھفاضا اجنیا ھب

 امش لیمیا ھب ار دیسر

 چیھرگا.دننک یم لاسرا

 تراک یارب یا ھنیزھ

 یا هرود تراک / سوبوتا

 یدعب ھلحرم ھب ،دیا ھتشادن

.دیورب

 ای وراد ھنیزھ ریوصت .٩

 و ناتسرامیب تیزیو ھنیزھ

کشزپ

 تھج یلام یاضاقت رگا

 تیزیو تخادرپ و وراد

یریواصت ،دیراد ناتسرامیب

 زین ار ھطوبرمیاھضبق زا

وراد ھنیزھ رگا .دینک ھفاضا

 ھب ،دیا ھتشادن تیزیو و

.دیورب دعب ھلحرم

 یاھ ھنیزھ مامت ریواصت .١٠

 رگید

زایریواصت،ھلحرمنیارد

ھکیرگیدیاھھنیزھمامت

هدرکلوپتساوخردنآیارب

لاثمیارب.دینکیملاسرا،دیا

ھمیبایوتنرتنیا،قربدناوتیم

رھتساوخردیارب.دشابھناخ

.دینکلاسراسکع،ھنیزھ



 ھمھ ھک دینک لرتنک .١١

 هدش ماجنایتسردب لحارم

تسا

 زا یا ھصالخ رخآ ھحفص رد

هدرکدولپآ ھک یریواصت مامت

 .درک دیھاوخ هدھاشم اردیا

 ھمھ ھک دینک یم رکف رگا

یور ،تسا تسرد ریواصت

Signera med Bankid
هدادتاعالطاھکدیھدراشف

.دوشقیدصتهدش

ھیدییأت .١٢

ھبطوبرمریواصتدولپآ زا سپ

 »لرتنک تھج یرادرب ھنومن«

.درک دیھاوخ تفایردھیدییات ،

دش لاسرا .١٣

ھب،دیدنببارھیدییأتھحفصیتقو

ودییآ یم»نمتیعقوم«ھحفص

تساوخردھکدینیببدیناوت یم

.تساهدشلاسراامشتیعضو

نونکاامشهرارترکسلایسوس

یسرربیاربارامشکرادم

»لرتنکتھجیرادربھنومن«

دناوتیموتساهدرکتفایرد،

.دنکیبایزراارامشتساوخرد


