ኣብ “Submit (ኣረክብ)” ዝብል ጠውቕ

መመልከቲኻ ተሰዲዱ ኣሎ

ሕቶታት ወይ ስክፍታታት
ናትካ ሰራሕተና ጒዳይ፡ ወይ ኣብቲ ናይ መቐበል ኣጋይሽ ጠረቤዛ ዘለዉ ስታፍ/ሰራሕተኛታት፡
እንተድኣ ዝኾኑ ሕቶታት ብዛዕባ ከመይ ገይርካ My Pages (ናተይ ገጻት) ክትጥቀም ትጅምር

ኣለውኹም ኮይኖም ክሕግዝኹም እዮም።

My Pages (ናተይ ገጻት)
እቲ ኤለክትሮኒካዊ-ኣገልግሎት My Pages (ናተይ ገጻት) ናይ
ድራር ዕለት ኣበል ናይ ምምልካትን ንገስጋስ መመልከቲኻ ናይ
ምክትታልን ተኽእሎ ይህበካ።

ምምሕዳር ዕዮን ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ናይ ምምሕዳር
ከተማ Söderhamn Municipality
826 80 Söderhamn
ቴለ.፥ 0270-750 00 | ኢመይል፥ asn@soderhamn.se
www.soderhamn.se

ካብ ዕለት 18/11/2019 ጀሚሩ፡ ንመመልከቲኻ ብዲጂታላዊ
መንገዲ ብመገዲ My Pages (ናተይ ገጻት) ክተቕርብ ክትክእል
ኢኻ።

ምስ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ብመገዲ እቲ ኤለክትሮኒካዊ-ኣገልግሎት My
Pages (ናተይ ገጻት) ርክብ ግበር

ነቲ መመልከቲ ገምግሞ
ነቲ መመልከቲ ናይ ድራር ኦለት ኣበል ቅድሚ ምስዳድካ ገምግሞ።

እንተድኣ ምሳና ርክብ ኣለካ ኾይኑ፡ ነዚ ኣገልግሎት’ዚ ብቐሊሉ መልስታት ብዛዕባ ናይ
ጒዳይካ ሕቶታት ንምርካብን፡ ብዲጂታላዊ መንገዲ መመልከቲ ንምእታውን ክትጥቀመሉ
ትኽእል።
በቲ My Pages (ናተይ ገጻት)፡ ኣብ ዝኾነ ግዜ ብምእታው (ንኣብነት) ናትካ ሰራሕተኛ ጒዳይ
ንመርመራኻ ጀሚርዎ ድዩ ኣይጀመሮን ንምርኣይ፡ ወይ ዕለታት ናይ ዝመጹ ክፍሊታት ንምርኣይ
ትኽእል።
ከምኡ’ውን እንተድኣ ንገለ ካልእ ምኽንያት ምሳኻ ርክብ ክንገብር ደሊና ብመገዲ እቲ ኣገልግሎት
ዝርርዝ ክንገብር ክንክእል ኢና። እንተድኣ ዝኾኑ ሓደስቲ ምዕባለታት ኣብ ጒዳይካ ተኸሲቶም ናይ
ጽሑፍ መልእኽቲ ወይ ኢመይል ክትቅበል ኢኻ። ከምኡ’ውን፡ ነቲ ኣገልግሎት ምጥቃም ኣብ
ዝጀመርካሉ እዋን፡
እቲ ዝበዝሐ ካብ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ትቕበሎ መልእኽቲ ብዲጂታላዊ መንገዲ ናባኻ ክስደድ
እዩ።

እቲ ኣገልግሎት ንጡፍ ከምዝኸውን ምግባር
እቲ ኣገልግሎት ንጡፍ ከምዝኸውን ንምግባር፡ ኣብዚ ዝስዕብ መርበብ-ሓበሬታ ናይ
መመልከቲ ቅጥዒ ምምላእ ከድልየካ እዩ፥ www.soderhamn.se/minasidor
ኣብ “Register for the My Pages e-service (ነቲ ኤለክትሮኒካዊ-ኣገልግሎት ናተይ ገጻት
ተመዝገብ)” ኣብ ዝብል ጠውቕ

ነቶም ናይ ኤለክትሮኒካዊ-መመልከቲ ዝርዝራት ውዕል ተቐበሎም
እንተድኣ ዝኾኑ ምሳኻ ብሓባር ዘመልክቱ ሰባት ኣለዉ ኾይኖም፡ ንሳቶም’ውን ነዞም ዝርዝራት ውዕል
እዚኦም ምልክት ክገብርሎምን ክቕበልዎምን ኣለዎም።

ምሃብ ፍቓድ
ናይ ባንክ መለለዪ መንነት ወይ ናይ ሞባይል ባንካ
መለለዪ መንነት
ነቲ ኣገልግሎት My Pages ክትጥቀመሉ ንኽትክእል፡ ናይ ባንክ
መለለዪ መንነት ወይ ናይ ሞባይል ባንክ መለለዪ መንነት ከድልየካ
እዩ። እቲ ናይ ባንክ መለለዪ መንነት ክትረኽበሉ ትኽእል ዝቐለለ
መንገዲ ካብ ናትካ ናይ መስመር ኢንተርነት ባንክ ምጥላብ እዩ።
እንተድኣ Swish፡ ሞባይል ባንክ፡ ወይ ኤለክትሮኒካዊ-ኣገልግሎታት
ካብ ካልእ ህዝባዊ በዓል ስልጣን ትጥቀም ኮይንካ፡ ምናልባት ድሮ
ናይ ባንክ መለለዪ መንነት
ይህልወካ እዩ።

ናብቲ ኤለክትሮኒካዊ-ኣገልግሎት My Pages (ናተይ ገጻት) እቶ

መመልከቲ ዓቅብ ወይ ሰርዝ
ነቲ መመልከቲ ቅድሚ ምቕራብካ፡ ኣብ ዝኾነ ግዜ ንመመልከቲኻ ንምዕቃብ ወይ ንምስራዝ ክትመርጽ
ትኽእል።

1. ናብዚ ዝስዕብ መርበብ-ሓበሬታ ኪድ
www.soderhamn.se/minasidor
2. ኣብ “Log into the My Pages e-service (ናብቲ ኤለክትሮኒካዊኣገልግሎት ናተይ ገጻት እቶ)” ኣብ ዝብል ጠውቕ
3. ናትካ ናይ ባንክ መለልዪ መንነት ተጠቒምካ መንነትካ ንገር

ናብቲ ኤለክትሮኒካዊ-ኣገልግሎት ኣብ ዝኣተኻሉ እዋን ነዚ ክመስል
ይኽእል

ነቶም ኣብቲ ቅጥዒ ዘለዉ ስፍራታት ምልኣዮም። መመልከቲኻ ምሉእ ንክኸውን፡ ክሎም ሳጹናት
ክምልኡ ኣለዎም። ውልቃዊ ዳታኻ/ሓበሬታኻ ካብቲ ስዊድናዊ በዓል ስልጣን ግብሪ ክውሰድ
እዩ፡ ብቐጥታ ከኣ ኣብቶም ዝምልከትዎ ስፍራታት ክምልኡ እዮም።

እንተድኣ ምሳኻ ብሓብር ዘመልክት ሰብ ኣለካ ኾይኑ፡ ንሱ/ንሳ እውን ነቶም ስፍራታት ናቱ/ናታ
ሓበሬታ ክመልኦምን፡ ነቲ መመልከቲ ክሰማማዓሉን ኣለዎ፡ ቅድሚ ምቕራቡ/ምርካቡ።

ነቶም ብዛዕባ ኣታዊኻን ወጻኢታትካን ዝሓቱ ስፍራታት ምልኣዮም፣ እንተድኣ ዘይብልካ ኾይኑ፡ “0”
ኢልካ ጽሓፍ።

ናይ ድራር ዕለት ኣበል ንምርካብ ብዲጂታላዊ መንገዲ ኣመልክት
ናይ ድራር ዕለት ኣበል ንምርካብ ብዲጂታላዊ መንገዲ ንምምልካት ኣብቲ “New
application (ሓድሽ መመልከቲ)” ዝብል ሳጹን ጠውቕ።

