انقر على «إرسال»

تم إرسال طلبك

األسئلة أو المخاوف
سوف يساعدك مسؤول حالتك أو موظفو مكتب االستقبال إذا كان لديك أي أسئلة حول كيفية بدء
استخدام .My Pages

My Pages
تمنحك الخدمة اإللكترونية من  My Pagesالقدرة على التقديم
للحصول على بدل إقامة وتتبع مواصلة طلبك.

إدارة العمل والخدمة االجتماعية ببلدية سودرهامن
 826 80سودرهامن
هاتف | 0270-750 00 :بريد إلكترونيasn@soderhamn.se :
www.soderhamn.se

قادرا على إرسال طلبك
بد ًءا من  ،2019/11/18سوف تكون ً
رقميًا عبر خدمة .My Pages

تواصل مع الخدمات االجتماعية عبر الخدمة اإللكترونية من My Pages
إذا كنت على اتصال معنا ،فيمكنك استخدام هذه الخدمة للحصول على إجابات ألسئلة
حول حالتك ،وحفظ طلب رقميا.

راجع الطلب
راجع طلبك للحصول على بدل إقامة قبل اإلرسال.

من خالل خدمة ،My Pagesيمكنك تسجيل الدخول في أي وقت من أجل (على سبيل المثال)
معرفة ما إذا كان مسؤول الحالة قد بدأ التحقيق الخاص بك أو راجع تواريخ الدفعات القادمة.
كما سنكون قادرين على التواصل معك عبر الخدمة إذا احتجنا إلجراء اتصال معك لسبب أو آلخر.
سوف تتلقى رسالة نصية أو رسالة بريد إلكتروني في حالة حدوث أي تطورات جديدة في حالتك.
وعندما تبدأ في استخدام الخدمة،
سوف ترسل معظم الوظائف التي تتلقاها من الخدمات االجتماعية إليك رقميا.

تفعيل الخدمة
لتفعيل الخدمة ،سوف تحتاج لملء نموذج طلب على موقع الويب:
www.soderhamn.se/minasidor
انقر على «التسجيل في الخدمة اإللكترونية من »My Pages

اقبل بشروط الطلب اإللكتروني
إذا كان لديك أي طلبات مشتركة ،يجب أيضًا أن يوافقوا بهذه الشروط.

الموافقة
معرف البنك أو معرف البنك المحمول
قادرا على استخدام خدمة  ،My Pagesسوف
لكي تكون
ً
تحتاج للحصول على معرف بنكي أو معرف بنكي محمول.
أسهل طريقة للحصول على معرف البنك هي طلب معرف
من البنك اإللكتروني الخاص بك.
إذا كنت تستخدم  ،Swishوهو نظام الدفع عبر الهاتف ،أو
الخدمات اإللكترونية من هيئة عامة أخرى ،فربما يكون لديك
بالفعل معرف بنك.

حفظ أو حذف الطلب
قبل إرسال الطلب ،يمكنك اختيار الطلب في أي وقت لحفظه أو حذفه.

تسجيل الدخول إلى الخدمات اإللكترونية من My Pages
 .1انتقل إلى موقع الويب www.soderhamn.se/minasidor
 .2انقر على «تسجيل الدخول إلى الخدمة اإللكترونية من »My Pages
 .3عرف نفسك من خالل استخدام معرف البنك الخاص بك

هذا ما يبدو عليه الطلب عندما تسجل الدخول إلى الخدمة اإللكترونية

قم بمأل الحقول الموجودة في نموذج الطلب .الستكمال طلبك ،يجب ملء جميع الخانات .سوف يتم
االحتفاظ ببياناتك الشخصية من وكالة الضرائب السويدية ،وسوف يتم ملء البيانات تلقائيًا في
الحقول ذات الصلة.

إذا كان لديك متقدم مشترك ،سوف يمأل أيضًا الحقول بالمعلومات ،ويوافق على الطلب قبل
اإلرسال.

امأل الحقوق المطلوبة لمعلومات الدخل والنفقات ،إذا لم يكن لديك أي معلومات ،اكتب «.»0

كيفية التقديم رقميًا للحصول على بدل اإلقامة
انقر على مربع «طلب جديد» للتقديم رقميًا للحصول على بدل إقامة.

