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 درباره خدمات شھروندی

 

دھد کھ در تمام  این امکان را در اختیار شما/فرد ھمراه قرار می Medborgartjänstenدر  گزینھ "نمایش حمایت مالی"

ھا و بسیاری موارد دیگر کسب کنید. برای دسترسی بھ سایت خدمات  روز اطالعاتی در مورد تصمیمات، پرداخت ساعات شبانھ 

 توانید از رایانھ، تبلت یا تلفن ھوشمند خود استفاده نمایید.می

 . وارد سایت خدمات خواھید شد ھای احراز ھویت الکترونیکییا سایر روش  BankIDاز طریق  گانھشما و فرد ھمراه بھ طور جدا

  ھنگامی کھ تصمیمات جدیدی اتخاذ شده و اسناد جدیدی ایجاد شود، شما و فرد ھمراه یک پیامک و یا ایمیل دریافت خواھید کرد.

ھا را از طرف مقام مسئول رسمی  توانید پیامرسانی در سایت خدمات شما وجود دارد کھ از طریق آن می ھمچنین یک قابلیت پیام

 پرونده خود دریافت کرده و در مورد درخواست خود برای حمایت مالی بھ ایشان پیام ارسال کنید.
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 پیگیری پرونده 

 

 

 ھا، پرداخت اتمحاسبات، تصمیم مشاھده

 

 محاسبات یا تصمیمات، جزئیات پرونده شما نمایش داده خواھد شد. بھ عنوان مثال با کلیک روی 
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 جزئیات محاسبات 

 

 

 جزئیات تصمیم 
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 اسناد

 

 ھاپرداخت 
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 جزئیات پرداخت 

 

ای برای چاپ کردن اطالعات وجود دارد. برای  توانید جزئیات پرداخت جاری را مشاھده کنید. ھمچنین گزینھمی در این بخش 

 ھا، کافی است روی گزینھ "برگشت" کلیک کنید. برگشت بھ لیست پرداخت 

 تماس 
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 وفایل منپر

 
گزینھ "پروفایل من"، اطالعات کاربری شما نمایش داده خواھد شد. بھ یاد داشتھ باشید کھ بسیار مھم است کھ اطالعات  با انتخاب 

  تماس شما صحیح باشد و تمام اطالعاتی را کھ وجود ندارد، وارد کنید. 
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