
 

www.vaxjo.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طریق  از مالی کمک درخواست نحوه
medborgartjänster )خدمات 

  ) شھروندی



Information from  
Växjö Municpality 

2 
 

 فھرست مطالب
 .Fel! Bokmärket är inte definierat ...................................................................... دربارهء خدمات ملی 

 3 .................................................................................................................................... ملزومات درخواست 

 .Fel! Bokmärket är inte definierat ............................................................... ایجاد یک درخواست جدید 

 .Fel! Bokmärket är inte definierat ............................................................................ درخواست جدید

 .Fel! Bokmärket är inte definierat .............................................. مشترک درخواست دھندهء اضافھ کردن 

 .Fel! Bokmärket är inte definierat ............................................... ارائھ درآمد کسب شده از سھ ماه گذشتھ 

 .Fel! Bokmärket är inte definierat ....................................................... ھایی الزامی و متن راھنما بخش

 .Fel! Bokmärket är inte definierat ........................................................................... درخواست مجدد 

 .Fel! Bokmärket är inte definierat ................................................... ارائھ درآمد کسب شده در ماه جاری

 .Fel! Bokmärket är inte definierat ........................................................ ی آنثبت درخواست بدون تسلیم

 7 ..............................................................................................................................................ثبت رضایت 

 .Fel! Bokmärket är inte definierat ......................................................................................... بیانیھ

 .Fel! Bokmärket är inte definierat .......................................................................... درخواست  ارسال

 .Fel! Bokmärket är inte definierat .......................................... مشترک   درخواست دھندهءدرخواست  تأئید

 .Fel! Bokmärket är inte definierat ....................................................... مشترک  ء درخواست دھندهبیانیھ

 .Fel! Bokmärket är inte definierat ......................... مشترک درخواست را رد نمائید  درخواست دھندهمنحیث 

 .Fel! Bokmärket är inte definierat ................................................................... انصراف از درخواست 

 .Fel! Bokmärket är inte definierat ........................................................................ کردن فایل  ضمیمھ

 .Fel! Bokmärket är inte definierat .......................................... کرده ادامھ دھید ضمیمھپی دی اف را  فایل 

 .Fel! Bokmärket är inte definierat .................................. پی دی اف ذخیره نمائید بھ شکلیک فایل ورد را 

 .Fel! Bokmärket är inte definierat ................................ پی دی اف ذخیره نمائید بھ شکلیک فایل اکسل را 

 



Information from  
Växjö Municpality 

3 
 

 

 

 دربارهء خدمات ملی           

 

 ی برای کمک مالیلرا می دھد کھ بھ صورت دیجیت این  شما فرصتبھ  Medborgartjänsten" درخواست کمک مالی  "        

     .نماینددرخواست را تایید  تسلیمی،مشترک، آنھا نیز باید قبل از درخواست دھندهء درخواست دھید. در صورت وجود          

         

 ت  خدما شناسایی الکترونیکی وارد    شیوه ھاییبانکی یا سایر    آی دی  توسط  باید بھ طور جداگانھ   درخواست دھندّ مشترکشما و          

 . شوید       

از  می         و  دھید  درخواست  کاری  ساعات  تمام  در  تبلکمپیوترتوانید  یا  ی ،  خود    موبائلت   دسترسی    جھت ھوشمند 

 نمائید بھ خدمات استفاده       

 

 الزامات برای درخواست     

باید در  درخواست دھندهءایجاد یک درخواست جدید، شما /  جھت        نام کرده  Växjö kommun مشترک        (شھرداری) ثبت 

 باشد.

 .با کمک مالی داشتھ باشیداجرا باید یک پرونده در حال  مشترک درخواست دھندهء برای درخواست مجدد، شما/ 
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 . نیست ارسال  قابل درخواست اجباری، اطالعات وجود عدم صورت در. است اجباری اطالعات بیشتر   

 . درخواست خود ضمیمھ نمائید در PDF  رمتاف با را ھا فایل کھ میتوانید مشترک  درخواست دھندهء و شما   

 ایجاد درخواست جدید  

 

ھای قبلی   درخواستھم در صفحھ اصلی و ھم در صفحھ ای کھ  کلیداین . جھت ایجاد درخواست، کلید درخواست جدید را فشاد دھید

 .در دسترس است، دن نمایش داده می شو

 

 درخواست جدید  

. 
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 اضافھ کردن درخواست دھندهء مشترک  

 

 

 ارائھ درآمد کسب شده از سھ ماه گذشتھ 

 .کرون بنویسید  0. اگر ھیچ درآمدی ندارید، لطفاً نمائیددرآمد کسب شده خود را برای ماه جاری و سھ ماه گذشتھ تکمیل 

 

 بخش ھایی الزامی و متن راھنما   

                 

 .آن بخش سرخ تبدیل میشودرنگ وجود نداشتھ باشد،   درھر بخش ورودیمتن . اگر ضروری ھستند بخشھابیشتر   
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بل ھا  " وجود دارد زیرا Elبرای " بخشھای خاصی وارد شوند. دو بخش در صورت وارد کردن مبالغ، تاریخ ھا نیز باید در 

 ممکن است از چندین فروشنده باشد.

 د. ن راھنما بھ عنوان اطالعات اضافی وجود دار ن ھاییمت  ،"سوالیھ در زیر عالمت " 

 درخواست مجدد  

 

  ر این درخواستد درخواست دھنده گان مشترککھ آیا نماید بررسی می  بخش خدماتھنگام درخواست برای ادامھ حمایت درآمد، 

باید با سرپرست خود تماس   تغییر داد. اگر اطالعات نادرست است، این بخش وجود دارند یا خیر. این اطالعات را نمی توان در

 بگیرید. 

 

 ارائھ درآمد کسب شده در ماه جاری 

 

ً  ندارید، درآمدی ھیچ اگر. شود   می ارسال مربوطھ ماه برای درآمد حمایت  ادامھ برای  درخواست  .بنویسید کرون  0 لطفا
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 ثبت درخواست بدون تسلیمی آن  

 

   " شده   شروع"  وضعیت با درخواست  سپس. کنید ارسال یک زمان دیگر یا کنید تکمیل را بقیھ و کنید ذخیره را درخواست توانید می 

 .شود می ارائھ درخواست دھنده گان برای

 

 ثبت رضایت   

. 
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 بیانیھ    

. 

  بھ مربوط اطالعات درخواست دھنده مشترک/ شما شد، ارسال) شھرداری (  Växjö kommun بھ درخواست کھ ھنگامی

 مالی کمک راھنمای کتابچھ در آن مورد در بیشتری اطالعات توانید می. کنید می مشاھده بخش از خدمات این در را درخواست

Medborgartjänst  بخوانید. 

 ارسال درخواست      

Växjö kommun  ) کرد ارسال) شھرداری . 
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 تأئید درخواست درخواست دھندهء مشترک   

. 

 بیانیھ توسط درخواست دھنده مشترک   

 

                                                          زمانیکھ درخواست ارسال شد، شما پیام فوق را دریافت خواھید کرد.                      
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 منحیث درخواست دھندهء مشترک، درخواست را رد نمائید    

.        

 

 انصراف از درخواست    

 
  کھ صورتی در /  پذیرش از پس. باشد درخواست دھندهء مشترک آماده تأیید برای کھ از درخواست انصراف بدھید توانیدمی زمانی

  بھ صورت آن وضعیت  شود، رد درخواست  اگر. از آن انصراف داد توان نمی پذیرفت، را درخواست مشترک درخواست دھندهء

 نشان داده میشود. " شده  شروع"
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 ضمیمھ کردن فایل     

 شما و درخواست دھندء مشترک میتوانید فایل پی دی اف را در درخواست تان ضمیمھ نمائید.

 فایل پی دی اف را ضمیمھ کرده ادامھ دھید 
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یک فایل اکسل را بھ شکل پی دی اف ذخیره   یک فایل ورد را بھ شکل پی دی اف ذخیره نمائید 

 نمائید 

 
 .در قسمت چپ باالیی منو، آرشیف را کلک نمائید

 
کلک نمائیددر قسمت چپ باالیی منو، آرشیف را  . 

 
Save As Adobe PDF  کمپیوتر در را فایل  و کنید انتخاب را 

 کنید  ذخیره خود

 
Save As Adobe PDF  را فایل  و کنید انتخاب را  

 .کنید ذخیره خود کمپیوتر در
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