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 طريقة ملء طلب الحصول على املعونة االقتصادية

 الطلب الكامل

م الطلب بعد ملئه بشكل كامل، لكي نستطيع البدء بمعالجة قضيتك.
ّ
 يجب عليك أن تسل

 الشخص املشارك في الطلب

 أو 
ً
 في تقديم إذا كنت متزوجا

ً
، وفي هذه الحالة يكون شريكك ُمشاركا

ً
، فإن شريكك ُملَزم بإعالتك أنت أيضا

ً
 مسّجال

ً
 أو شريكا

ً
ُمساِكنا

 أن تمأل البيانات الشخصية املتعلقة بشريكك، 
ً
الطلب، ويتم احتساب مدخوالت املنزل مجتمعة. وهذا يعني أنه يجب عليك أيضا

ع شريكك على الطلب لكي وكذلك العنوان والبريد اإللكتروني و  ِ
ّ
الجنسية واملدخوالت، وغير ذلك من البيانات األخرى. كما يجب أن يوق

 نبدأ بمعالجة القضية.

 اللقاء باملرشد املنهي

 لالجتماع مع املرشد املنهي إلجراء محادثة حول إمكانية إعالة نفسك بنفسك. وهذا االجتماع إجباري لكي 
ً
تحجز في الطلب موعدا

 لالجتماع مع املرشد املنهي. أما إذا نستطيع متا
ً
 موعدا

ً
بعة طلبك. وفي حال وجود شخص آخر يشاركك في تقديم الطلب، فتحجزان معا

، فتقوم بحجز 
ً
. وفي حال تقديم الطلب إلكترونيا

ً
كنت/كنتما على تواصل مسبق باملرشد املنهي، فليس من الضروري أن تحجزا موعدا

 سوف نتصل بك من أجل حجز املوعد.وني. أما إذا قّدمت الطلب عن طريق استمارة ورقية، فاملوعد مباشرة في الطلب اإللكتر

 أسئلة إجبارية

ة مبلغ التكاليف واملدخوالت.
ّ
 يجب أن تمأل كل الحقول/األسئلة التي تحمل عالمة * لكي نستطيع متابعة طلبك. واذكر بدق

ْر أنه يمكنك أن 
ّ
، تذك

ً
 تنقر على إشارة االستفهام لتحصل على املزيد من املعلومات.إذا كنت تقدم الطلب إلكترونيا

 معالجة طلبك

 إلى قضاياك "
ً
 إلى بياناتك "Mina ärendenعندما تسّجل دخولك في الخدمات اإللكترونية، تجد في أعلى الصفحة رابطا

ً
 Mina" ورابطا

uppgifter" يمكنك أن تتابع قضيتك تحت عنوان ."Mina ärenden طلبك وحتى اإلشعار بصدور القرار، كما يمكنك أن " منذ إرسال

 ما إذا تّم اختيار طلبك للتدقيق.
ً
 ترى أيضا

ن من Mina uppgifterأما تحت عنوان "
ّ
، ومن املهم أن نتمك

ً
" فيمكنك أن تقوم بتحديث رقم هاتفك وعنوان البريد اإللكتروني مثال

 االتصال بك.

إذا قّدمت الطلب عن طريق استمارة ورقية، فسوف نتصل بك عن طريق الهاتف أو رسالة بريدية في حال كانت لدينا أسئلة أو في 

 نرسل لك القرار عن طريق البريد.حال تم اختيار طلبك للتدقيق، وسوف 
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 1 الصفحة

 البيانات في سجل قيد النفوس

، فسيتم ملء االسم والرقم الشخص ي والعنوان من قيد ((BankIDبما أنك تسّجل دخولك عن طريق الهوية املصرفية اإللكترونية 

  النفوس
ً
 . أما عن طريق االستمارة فيجب أن تمأل هذه البيانات بنفسك.تلقائيا

 

م الطلب، 2 الصفحة  بيانات عن ُمقّدِ

ا ألول مرة؟هل تقّدم طلب الحصول على املعونة 
ّ
 *بيانات إجبارية االقتصادية في بلدية ناك

 اختْر نعم أو ال.

 *بيانات إجبارية اذكْر ما إذا كنت ستقيم في العنوان املسجل في قيد النفوس خالل الفترة املعنية بالطلب

 يجب أن هل ستتواجد في عنوان آخر غير العنوان املسجل في قيد النفوس خالل الشهر الذي تطلب فيه 
ً
املعونة االقتصادية؟ إذا

 تذكر عنوانك املؤقت.

 *بيانات إجبارية الوضع العائلي

 اختر من القائمة الخيار الذي يتناسب معك.

 *بيانات إجبارية رقم الهاتف

 ل معك عليه، في حال احتجنا لالتصال بك.اكتب رقم الهاتف الذي يمكن التواصُ 

 إجبارية *بيانات عنوان البريد اإللكتروني

 اكتب عنوان بريدك اإللكتروني.

، فسوف تصلك منا رسالة إلى عنوان بريدك اإللكتروني حول كيفية سير األمور في معالجة 
ً
إذا كنت تقدم الطلب إلكترونيا

بريدك فسوف نخبرك بذلك إلى عنوان  –مثل الفواتير واإليصاالت، إلخ  –قضيتك. وفي حال تم اختيارك للتدقيق في مستنداتك 

ا. dina ärendenاإللكتروني، ويمكنك بعد ذلك أن ترى تحت عنوان "
ّ
" ما هي املستندات التي يجب عليك أن ترسلها إلى بلدية ناك

 أما إذا كنت قد قدمت الطلب عن طريق االستمارة، فسوف نخبرك عن طريق رسالة بريدية.

 *بيانات إجبارية املترجم الشفهي

 ما هي اللغة املطلوبة. إذا كنت بحاجة إلى مترجم
ً
 أثناء لقائك مع املرشد املنهي، فاذكر أيضا

 أو أطفال املدارس في املنزل  12األطفال دون سن 
ً
 *بيانات إجبارية عاما

 في املنزل أو إذا كان لديك/لديكما أطفال يدرسون في املدرسة الثانوية، ضْع عالمة ) 12إذا كان هناك أطفال دون سن 
ً
( عند Xعاما

جابة "نعم" واذكْر الرقم الشخص ي للطفل/األطفال مع االسم واللقب. أما إذا كان سكن الطفل/األطفال الدائم ليس اإل 

عندك/عندكم، فاذكر عدد األيام التي يسكن الطفل/األطفال عندكم فيها بالشهر. إن كان لديك/لديكم أطفال آخرون، فاختْر 

ت قد قدمت الطلب عن طريق االستمارة ولديك أكثر من أربعة أطفال، فاكتب ". أما إذا كنlägg till radإضافة سطر جديد "

 بيانات األطفال اآلخرين في خلف صفحة االستمارة.
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 *بيانات إجبارية م الطلبجنسية ُمقّد  

جنسية جنسية سويدية أم جنسية في إحدى دول االتحاد األوروبي أم هل هي اذكر ما هو نوع الجنسية التي تحملها/تحملونها: 

ك/لديكم تصريح اإلقامة املؤقتة، فاذكْر تاريخ يأجنبية مع تصريح اإلقامة الدائمة أو مع تصريح اإلقامة املؤقتة. وإذا كانت لد

 انتهاء صالحيتها، اختر التاريخ من التقويم املوجود.

ر وعدد القاطنين في العنوان  *بيانات إجبارية شكل السكن/شكل العقد، املؤّج 

ر. ويمكن االختيار من القائمة. اذكْر العدد  اذكْر نوع السكن الذي لديك/لديكم، ويمكن االختيار من القائمة. اذكْر اسم املؤّجِ

 اإلجمالي لألشخاص القاطنين في املسكن.

 

 

 3 الصفحة

 

 *بيانات إجبارية عن أي فترة تقّدم الطلب

 يجب أن تختار الشهر املعني بالطلب.

 

 *بيانات إجبارية الحصول على الدعم االقتصادي في الشهر املاض يهل تقّدمت بطلب 

 اختْر نعم أو ال.

 

 *بيانات إجبارية هل تقّدمت بطلب الحصول على الدعم االقتصادي من بلدية أخرى 

ى إذا كنت قد انتقلت من بلدية أخرى وحصلت على معونة من تلك البلدية، فيجب عليك أن تذكر الشهر الذي حصلت فيه عل

 املعونة.

 

 *بيانات إجبارية يتعلق الطلب بالتكاليف عن

 

 املعيار الوطني.
ً
 املعيشة، اختْر نعم أو ال إن كنت تقّدم الطلب عن املعيشة، وتسمى أيضا

تشمل املعيشة تكاليف املواد الغذائية، واملالبس واألحذية، وأوقات الفراغ والتسلية، والصحة والنظافة، وتأمين األطفال 

 واليافعين، والسلع االستهالكية، والصحيفة اليومية والهاتف ورسم التلفزيون.

 

ة ما هو املبلغ الذي تطلبه عن التكاليف. أما التكاليف التي ال تطلب معونة عنها، فعليك أن تضع الرقم 
ّ
في  0بعد ذلك اذكْر بدق

 املربع املقابل لها.

 

كرونة ولم تكن لديك تكاليف عن الكهرباء املنزلية، امأل مربعات البيانات كما هو  3879مثال: إذا بلغ إيجار املنزل عن هذا الشهر 

 483كرونة عن الشهر املاض ي، فامأل ذلك املبلغ. وإذا بلغت تكلفة الكهرباء  3879مذكور في الجدول. وإذا دفعتم اإليجار بمقدار 

 كرونة، فامأل ذلك املبلغ.
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 الشهر املاض ي كرونة كرونة هذا الشهر التكاليف

 3879 3879 تكاليف اإليجار

 483 0 كهرباء املنزل 

أما فيما يتعلق بتكاليف الرعاية الطبية وتكاليف األدوية، فيجب أن تذكر من هو الشخص املعني بها في املنزل. ال تتم املوافق على 

 التكاليف العالجية.تكاليف الرعاية الطبية واألدوية إال إذا كانت متضمنة ضمن الحماية من زيادة 

ا.
ّ
ض لدى بلدية ناك خفَّ

ُ
ْر أنه يجب عليك أن تتقّدم بطلب الحصول على الرسم امل

ّ
 وفيما يتعلق برسوم نظام مالحظة األطفال، تذك

 

 *بيانات إجبارية هل تم دفع إيجار الشهر الفائت

 اختْر نعم أو ال.

 

 في املستشفى خالل الشهر الذي يتعلق الطلب به؟
َ
 *بيانات إجبارية إذا كان الجواب "نعم" فاذكر عدد األيام هل أقمت

 إذا كنت قد أقمت في املستشفى خالل الشهر الذي يتعلق الطلب به، فيجب أن تذكر ذلك وأن تذكر عدد األيام.

 

 تكاليف أخرى 

 ما هو املبلغ.إذا كنت تطلب املعونة لقاء تكاليف غير مذكورة بالطلب، فيمكنك أن تكتب ما هي تلك التكاليف و 

 

م الطلب –الشغل واألمالك ، 4 الصفحة  ُمقّدِ

 

 *بيانات إجبارية سبب تقديم الطلب

( عند Xما هو سبب عدم قدرتك على إعالة نفسك و/أو أسرتك في الوقت الحاضر؟ يمكنك أن تذكر عدة أسباب، ضْع عالمة )

 " وتكتب ذلك السبب في حقل النص الحّر.annan anledningالخيار الذي يتناسب معك. كما يمكنك أن تختار "سبب آخر/

 

 *بيانات إجبارية إجمالي األمالك في املنزل 

 امأل املبلغ اإلجمالي لألمالك التي لديك/لديكم؛

  أموال في البنك، أموال نقدية، أسهم، صناديق مالية 

 ،)اذكر رقم تسجيل املركبة وقيمتها التقريبية، وإذا كانت لديكم أكثر من  سيارة، دراجة نارية، كرفان )منزل متنقل

 ".lägg till radمركبة واحدة فاختر إضافة سطر جديد "

 قارب 

 ،إذا كان الجواب "نعم" فاذكر ما هو نوع العقار الذي لديك/لديكم وقيمته التقريبية، وإذا كانت  شقة تمليك، عقار

 ".lägg till radلديكم أكثر من عقار واحد فاختر إضافة سطر جديد "

 

 بيانات إجبارية* هل لديك أمالك أخرى يمكن أن تبيعها؟

قيمة التقريبية، وإذا كانت لديك أمالك أخرى فاختر إضافة سطر جديد اختْر نعم أو ال. إذا كان الجواب "نعم" فاذكر ما هي ال

"lägg till rad." 

 

 *بيانات إجبارية هل لديك شركة خاصة بك

 شركة مساهمة أو شركة فردية أو شركة تجارية، فاختر "نعم".
ً
 إذا كانت لديك مثال
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 معلومات أخرى تريد تقديمها

 هناك أمور أخرى تريد أن تضيفها إلى طلبك، فيمكنك أن تكتب ذلك في حقل النص. تإذا كان

 

 5 الصفحة

م الطلب  *بيانات إجبارية بيانات عن مدخوالت ُمقّد 

امأل كافة مدخوالت املنزل خالل هذا الشهر والشهر املاض ي وكذلك املدخوالت املنتظرة. إن لم تكن هناك مدخوالت معينة في 

 في املربع. 0فاكتب الرقم املنزل، 

م الطلب في هذا الشهر على الراتب وعلى معونة السكن، وحصل في الشهر املاض ي على الراتب ولكن ليس على  مثال: يحصل ُمقّدِ

 معونة الطفل.

 

 

 

 

 

 

. ويتم ذلك في جدول منفصل.
ً
 في حال وجود شخص آخر يشارك في تقديم الطلب، يجب ذكر مدخوالته أيضا

 3178 الراتب بعد حسم الضريبة )الشهر املاض ي(

 1573 الراتب بعد حسم الضريبة )الشهر الحالي(

 0 )الشهر املاض ي(معونة السكن 

 950 معونة الطفل )الشهر الحالي(

 

هل طلبت الحصول على ميزة/دعم/معونة من صندوق التأمينات العامة أو من اللجنة املركزية للدعم الدراس ي )س ي إس 

 منهم؟CSNإن/
ً
 *سؤال إجباري  ( أو من مكتب العمل أو صندوق البطالة عن العمل أو أي سلطة أخرى، وتنتظر قرارا

، فيمكنك اختيار 
ً
 منها. وإذا كنت تقدم الطلب إلكترونيا

ً
إذا أجبت "نعم"، ضع عالمة عند السلطة/السلطات التي تنتظر قرارا

 ي الحاسوب.( فCtrlاملزيد من السلطات من خالل استخدام زّر )

 

 6 الصفحة

 

 *سؤال إجباري  هل لديك حساب بنكي

( ورقم clearingnummerاختْر نعم أو ال. إذا أجبت )نعم(، امأل اسم البنك، ويمكنك أن تختار االسم من القائمة، ورقم املقاصة )

 الحساب البنكي واسم مالك الحساب.

 نتصل بك. إذا أجبت )ال( ثم حصلت على املعونة االقتصادية، فسوف

 

 7 الصفحة

 *سؤال إجباري  املرشد املنهي

سوف تقابل املرشد املنهي إلجراء محادثة حول إمكانية إعالة نفسك بنفسك. وهذا االجتماع إجباري لكي نستطيع متابعة طلبك. 

 يناسبك، واألوقات التي يمكن اختيارها تكون باللون األخضر. أما إذا قّدمت الطلب عن طريق استمارة 
ً
اختْر من التقويم وقتا
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 جز املوعد.ورقية، فسوف نتصل بك من أجل ح

 

إذا كنت قد ذكرت في الطلب أنه يوجد شخص آخر يشارك في تقديم الطلب، أي أنك متزوج أو ُمساِكن أو لديك شريك مسّجل، 

. ولذلك سوف تقابالن املرشد املنهي إلجراء محادثة حول إمكانيات إعالة نفسيكما. 
ً
فهذا يعني أن شريكك ُملَزم بإعالتك أنت أيضا

، واألوقات التي يمكن اختيارها تكون وهذا االجتماع 
ً
 يناسبكما معا

ً
إجباري لكي نستطيع متابعة طلبك. اختْر من التقويم وقتا

 باللون األخضر. أما إذا قّدمت الطلب عن طريق استمارة ورقية، فسوف نتصل بك من أجل حجز املوعد.

 ربع.( في املXأما إذا كنت على تواصل مسبق باملرشد املنهي، فَضْع عالمة )

 وإن كنت تعرف اسم املرشد املنهي، فاكتبه في حقل النص.

 

 ، املوافقة8 الصفحة

 

ْع عالمة )
َ
 ( عند السلطات والجهات التي توافق على أن نتبادل البيانات معها ونتعاون معها.Xض

 

 ماذا تعني املوافقة؟

 
ً
 على ذلك. وقد تحتاج السلطات أحيانا

ً
بياناتك/بياناتكم يمكن أن تكون مشمولة بالسّرية، ويمكن خرق ذلك في حال وافقَت طوعا

إلى تبادل املعلومات مع السلطات األخرى، وال يحق لها أن تفعل ذلك في السويد بدون موافقة الشخص املعني باألمر. وتستند 

البيانات املتعلقة بك  حمايةالعلنية الذي يسري عليك وعلى أقربائك، والغاية من هذا القانون هي السّرية إلى قانون السّرية و 

 وبظروفك الشخصية من أن تصل إلى أشخاص غير مخّولين.

ويعني ذلك أننا بحاجة إلى موافقتك لكي نستطيع أن نتبادل املعلومات مع السلطات والجهات األخرى ولكي نستطيع أن ندرس 

 الحصول على املعونة االقتصادية. طلبك في

 

عنا عليه
ّ
/وق

ُ
عت

ّ
 أنا/نحن أشهد بأن البيانات التي قدمتها في الطلب هي بيانات صحيحة وكاملة، وأنني /نحن قد فهمت ما وق

 *بيانات إجبارية

.
ً
 ضع عالمة عند )نعم( إذا كنت موافقا

د بأنك قمت بتسليم بيانات صحيحة وكاملة في 
ّ
ا.يجب عليك أن تؤك

ّ
 طلب الحصول على املعونة االقتصادية إلى بلدية ناك

 

ا عن أي تعديل يطرأ على البيانات التي ذكرُتها في هذا الطلب والتي يمكن أن تؤثر على 
ّ
غ بلدية ناك

ّ
أنا/نحن ألتزم بأن أبل

ي/حقنا في الحصول على املعونة االقتصادية
ّ
 *بيانات إجبارية حق

.ضع عالمة عند )نعم( إذا كنت م
ً
 وافقا

ا في حال حدوث أي تعديل في طلبك. على سبيل املثال: إذا 
ّ
غ املوظف املسؤول عنك في بلدية ناك

ّ
د بأنك سوف تبل

ّ
يجب عليك أن تؤك

ع أو إذا حصلت على عمل، أو أي معلومات أخرى من املهم أن يعرفها املوظف املسؤول عنك.
ّ
 حصلَت على مدخول غير متوق
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نه في حال حدوث تدقيق، يجب أن أبرز جميع الوثائق )بيان الحساب، الفواتير، اإليصاالت، عقد أنا/نحن مدرك/مدركون بأ

ا *
ّ
 اإليجار، الشهادات، العقود، إلخ( التي تطلبها بلدية ناك

.
ً
 ضع عالمة عند )نعم( إذا كنت موافقا

ا في حال 
ّ
د بأنك سوف ترسل املستندات التي تطلبها بلدية ناك

ّ
 وجود تدقيق.يجب عليك أن تؤك

 

أنا/نحن مدرك/مدركون بكيفية التعامل مع البيانات الشخصية التي قدمناها وفق قانون البيانات الشخصية ووفق القانون 

 املتعلق بمعالجة البيانات الشخصية ضمن إدارة الخدمات االجتماعية *

.
ً
 ضع عالمة عند )نعم( إذا كنت موافقا

 

البيانات الشخصية. ويتضمن قانون البيانات الشخصية على أنظمة تحمي الناس من أن ( هي اختصار لقانون PuLالحروف )

 يتعّرضوا العتداء على حرمتهم الشخصية بسبب معالجة البيانات الشخصية.

يسري القانون على معالجة البيانات الشخصية في املجتمع بأكمله ضمن الفعاليات التي تقوم بها السلطات واألفراد. ولكن توجد 

بعض االستثناءات التي ال يسري فيها هذا القانون، على سبيل املثال عند معالجة بيانات شخصية يقوم بها شخص عادي في عمل 

.
ً
 ذي طابع خاص كليا

يستند قانون البيانات الشخصية إلى توجيه صادر من االتحاد األوروبي. ويجب على كل دولة من دول االتحاد األوروبي أن تسّن 

 وطن
ً
 يستند إلى هذا التوجيه.قانونا

ً
 يا

och-personuppgiftslagen-ar-svar/personuppgiftslagen/vad-och-http://www.datainspektionen.se/fragor- املصدر:

pul/ 

 

 

 9الصفحة 

 إتمام الطلب

 اقرأ الطلب بأكمله وتأكد من صحة البيانات -

 وتريد تعديل بعض البيانات، اختر زر العودة والتعديل " -
ً
" gå tillbaka och ändraإذا كنت تقدم الطلب إلكترونيا

 املوجود في كل مقطع.

، انقر على زر  -
ً
 وكان كل ش ي صحيحا

ً
 ".slutförاإلنهاء "إذا كنت تقدم الطلب إلكترونيا

 في حال تقديم الطلب عن طريق استمارة ورقية، أرِسلها إلى العنوان التالي: -

 

Nacka kommun 

Nacka 81 131 

ا، شارع غرانيت فاِغن 
ّ
 (.Granitvägen 15) 15كما يمكنك تسليم الطلب لدى قسم االستقبال في مبنى بلدية ناك

 

 10الصفحة 

 التوقيع

http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/personuppgiftslagen/vad-ar-personuppgiftslagen-och-pul/
http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/personuppgiftslagen/vad-ar-personuppgiftslagen-och-pul/
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، انقر على زر التوقيع " إذا كنت تقدم الطلب
ً
 ".jag skriver underإلكترونيا

 

 11الصفحة 

 يحتوي على رقم قضيتك.
ً
 سوف نرسل لك إشعارا

 

ينطبق ذلك على الطلب اإللكتروني. في حال تقديم الطلب عن طريق االستمارة الورقية، فسوف نرسل لك القرار عن طريق 

 البريد.

 اإللكترونية!نشكرك ألنك تستخدم الخدمات 

 AEB-XS19-170316هذا هو رقم قضيتك: 

ه في طلبك. يمكنك أن تتابع قضيتك على 
َ
 على عنوان البريد اإللكتروني الذي ذكرت

ً
 إلكترونيا

ً
 ."Mina ärenden"نرسل لك بريدا

 مع أطيب التحيات،

ـابلدية 
ّ
 ناكـ
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