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  ديکن یپر خانه بيترت نيا به را یاقتصاد مساعدت یبرا یدرخواست فورمهٔ 

  مکمل یدرخواست فورمه
 تان یدرخواست مراحل یط به ميبتوان تا ديکن ارائه را شده یپر خانه کامالً  یدرخواست فورمه کي ديبا شما

  . ميبپرداز

  ھمراه یمتقاض
 مصارف است مکلف تان یزندگ کيشر باشد، ستيھمز اي یمدن ھمسر متاھل، تان یمدن حالت که یصورت در

 شده شمرده ھمراه یمتقاض تان یدرخواست در تان یزندگ کيشر حالت نيچن در و دينما نيتام زين را شما زندگی
 کيشر مشخصات ديبا شما که معناست بدان به نيا. ميگيرندمورد محاسبه قرار  خانواده یاعضا مشترک ديعوا
 تان یزندگ کيشر. ديکن یپر خانه را گريد فيکوا با ھمراه ديعوا ت،يتابع ل،يميا آدرس آدرس، ليقب از یزندگ
  . شود گرفته دست یرو یدرخواست یبررس تا کند امضاء را یدرخواست ديبا ھم

  یکار یزندگ دورهٔ  یراھنما با مالقات

بمنظور تبادلٔه نظر راجع به امکانات شما در زمينه نايل شدن به خود کفايی اقتصادی بايد شما توسط درخواستی با 

اين مالقات  طی مراحل نمايمراھنمای دورٔه زندگی کاری وقت مالقات بگيريد. برای آنکه ما درخواستی تان را 

با راھنمای دورٔه زندگی کاری وقت مالقات بگيريد. شرط است. اگر دارای متقاضی ھمراه ھستيد بايد ھر دو تان 

اگر از قبل با يک راھنمای دورٔه زندگی کاری در ارتباط ھستيد در آنصورت از گرفتن وقت مالقات صرف نظر 

ميکنيد. اگر از طريق انترنيت اقدام به درخواست مينماييد مستقيماً در درخواستی اليکترونيکی وقت مالقات را 

مينماييد، ما به منظور تعيين يک مساعدت اقتصادی . اگر شما توسط فورمٔه درخواستی اقدام به تقاضا تعيين ميکنيد

  وقت مالقات با شما به تماس خواھيم شد.  

  یاجبار سواالت
 خود یدرخواست مراحل در تا ديکن یپر خانه اند شده مشخص*  عالمت با کهرا  سواالت/ھا خانه ھمه ديبا شما
  . ديردا اظھار را ديعوا و مصارف درست مبلغ. ديبرو پيش
 معلومات کرده کيکل هيسوال نشان به ديتوانيم شما که ديبسپار خاطر به ديدھيم یدرخواست تيانترن توسط اگر
  . ديکن کسب شتريب

   یدرخواست مراحل یط
 Mina” و) من یھا پرونده( ”Mina ärenden” صفحه ھر يیباال قسمت در یکيکترونيال خدمات به ورود از بعد

uppgifter” )عنوان تحت. کرد ديخواھ مالحظه را) من اطالعات ”Mina ärenden” و ”Mina uppgifter”  
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 و دينما بيتعق د،يکن افتيدر را ميتصم باره در پيام کي نکهيا تا یدرخواست ميتقد لحظهٔ  از را خود هيدوس ديتوانيم
  .است شده منتخب و کنترل یبازرس جھت تان یدرخواست ايآ که ديببر یپ آنجا در ديتوانيم ھمچنان
 که دياوريب روز به را خود ليميا آدرس و لفونيت شمارهٔ  ديتوانيم) من اطالعات( ”Mina uppgifter” عنوان تحت

  . است تياھم زيحا مينما برقرار ارتباط شما با ميبتوان آنکه یبرا امر نيا
 نکهيا اي داشته یليتکم سواالت شما از که یصورت در ديدھيم یدرخواست یکاغذ فورمهٔ  لهيبوس شما اگر

 ميتصم و شد ميخواھ تماس به مکتوب اي لفونيت توسط شما با شود، منتخبو کنترل  یبازرس یبرا تان یدرخواست
  .  شد خواھد ارسال پسته عهيبذر تان

  

    1 صفحه

   نفوس احوال ثبت اطالعات
 از کياتومات بطور آدرس و تيھو شمارهٔ  نام، ديشويم وارد BankID ھويت بانکی از استفاده با نکهيا مجرد به

 را تان مشخصات ديبا ديينمايم درخواست به اقدام فورمه توسط اگر. شونديم یپر خانه نفوس احوال ثبت سجل
  .ديکن یپر خانه

  

  یمتقاض مشخصات ،2 صفحه

  اجباری اطالع*   د؟يينمايم یمال مساعدت یتقاضا به اقدام ناکا کمون در که است اول بار ايآ

  .ديکن انتخاب را رينخ اي یبل نهيگز

 سکونت نفوس احوال ثبت مندرج آدرس به د،يدھيم یدرخواست آن یبرا که مدت خالل در ايآ که ديسيبنو لطفا
  یاجبار اطالع* داشت ديخواھ

 احوال ثبت در آنکه جز به یگريد آدرس به د،يھست یاقتصاد مساعدت خواھان آن در که ماه انيجر در شما ايآ
  . ديکن ارائه را تان یموقت آدرس ديبا صورت نيا در کرد؟ ديخواھ یزندگ است، درج نفوس

   یاجبار اطالع* یمدن حالت
  . ديکن انتخاب منو در را دارد، مطابقت شما با که آنچه

  یاجبار اطالع* فونيليت شمارهٔ 
 برقرار ارتباط شما با آن توسط ميبتوان شما با تماس به ضرورت صورت در که ديسيبنو را لفونيت شمارهٔ  آن
  .مينما

  یاجبار اطالع* ليميا آدرس
  . ديسيبنو را خود ليميا آدرس
 مراحل یط در شرفتيپ مورد در اميپ کي تان ليميا آدرس به د،يدھيم درخواست تيانترن قيطر از اگر

 ديبا آن مانند و ھا ديرس ھا، بل ليقب از تان اسناد که شود گرفته ميتصم اگر. شد خواھد ارسال تان یدرخواست
 dina” در بعدا و کرد ميخواھ ارسال اميپ کي تان ليميا آدرس به رند،يبگ قرار کنترل و یبازرس مورد

ärenden” )به را اسناد کدام تان یدرخواست یھا ربنايز ليتکم یبرا که ديينمايم مالحظه) تان یھا پرونده 
 مطلع مکتوب عهيبذر را شما د،يکن ارائه فورمه قيطر از را یدرخواست که یصورت در. ديکن ارائه ناکا کمون
 . ساخت ميخواھ
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  یاجبار اطالع* مترجم
 به نکهيا از زين لطفا د،يباش داشته مترجم خدمات به ازين یکار یزندگ دورهٔ  یراھنما با مصاحبه نيح در اگر
  .ديدھ اطالع باشد، زبان کدام

  اجباری اطالع* خانواده در مکتب اطفال اي ساله 18 از تر نييپا اطفال
 یثانو دوره مکتب در که فرزندان یدارا شما اگر اي باشد ساله 18 از تر نييپا اطفال یدارا تان خانواده اگر
 اگر. ديسيبنو را شان یخانوادگ نام با ھمراه نام و تيھو شمارهٔ  نموده انتخاب را یبل نهيگز لطفا د،يباش خواننديم

 نزد ماه کي در اطفال/طفل که یھا روز تعداد آنصورت در برند ینم بسر شما نزد مداوم بطور اطفال/طفل
 انتخاب را) سطر اضافهٔ ( ”lägg till rad” ديھست فرزند نيچند یدارا شما اگر. ديسيبنو برند، یم بسر شما
 مشخصات د،يباش داشته فرزند چھار از شتريب و ديکنيم ارائه فورمه توسط را درخواست که یصورت در. ديکن

  . ديسيبنو فورمه پشت در را هيبق فرزاندان

  یاجبار اطالع* یمتقاض تيتابع
 با یخارج تيتابع اي اروپا هٔ ياتحاد یھا کشور از یکي تيتابع دن،يسو تيتابع: ديکن ذکر را خود تيتابع لطفا

 آنرا اعتبار مدت ختم خيتار ديبا ديباش داشته یموقت اقامت اجازهٔ  اگر. یموقت اقامت اجازهٔ  اي یميدا اقامت اجازهٔ 
  .  ديينما ابراز ميتقو از استفاده با

  یاجبار اطالع* آدرس در ساکنان تعداد و خانه صاحب قرارداد، نوع /مسکن نوع
 را صاحبخانه نام. ديينما انتخاب را منو یھا نهيگز از یکي ديتوانيم شما و ديکن مشخص را خود مسکن نوع
ً  که ديينما ابراز. ديکن انتخاب را منو یھا نهيگز از یکي ديتوانيم شما و ديکن ذکر  منزل در نفر چند مجموعا
  . کنند یم یزندگ

  

      3 صفحه

  
 یاجبار اطالع* ديھست مساعدت خواھان زمان مدت کدام یبرا
  .  است ماه کدام یبرا درخواست که ديکن انتخاب ديبا شما

  

  یاجبار اطالع* ديا کرده طلب را یاقتصاد مساعدت یقبل ماه شما ايآ

  ديکن انتخاب را رينخ اي یبل

  

  یاجبار اطالع* ديا کرده یاقتصاد مساعدت یتقاضا یگريد کمون از شما ايآ
 که ديکن ذکر ديبا ديا کرده افتيدر یاقتصاد مساعدت کمون آن از و ديا کرده مکان نقل یگريد کمون از اگر

  . ديآورد بدست ماه کدام در را یاقتصاد مساعدت
  

  یاجبار اطالع* رديگيم دربر را ليذ قرار مصارف یدرخواست
  

 را رينخ اي یبل ديبا ديکنيم تقاضا را شود،يم گفته زين یسرتاسر اندازهٔ  که امرار معاش اگر ،امرار معاش
   .ديکن انتخاب

 مهيب الصحه، حفظ ،یباز و فراغت وقت یھا تيفعال بوت، و لباس ،يیغذا مواد مصارف شامل امرار معاش
  . باشديم ونيزيتلو و لفونيت بل روزنامه، ،یمصرف مواد نوجوانان، و اطفال
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 که یمصارف. ديکن ابراز را د،يينمايم یاقتصاد مساعدت یتقاضا آن یبرا که مصارف قيدق مبلغ سپس
 .ديسيبنو 0 آن مربوطه خانه در د،يکن طلب یاقتصاد مساعدت آن بدل در ديخواھينم
 

 در ،ايد نداشته را برق بابت از مصارف شما و باشد کرون 3879 یجار ماه در ليفام خانه هيکرا اگر: مثال
 ماه شما اگر.  ديکن یپر خانه است، شده نوشته جدول در که آنچه مانند را فورمه در یخال یھا خانه آنصورت
 بطور را 483 اگر و ديسينويم را مبلغ نيا د،يا کرده پرداخت خانه هيکرا بطور را کرون 3879 گذشته

 .ديکنيم نوشته زين را مبلغ نيا د،يا کرده ليتحو برق مصارف
 

  گذشته ماه در کرون  یجار ماه در کرون مصارف
  3879  3879  خانه هٔ يکرا مصارف
  483  0  خانه برق مصارف

 از یکس چه به مصارف که ديکن مشخص ديبا است مربوط هيادو و یصح خدمات مصارف به که يیآنجا تا
 محسوب مصارف عنوان به یصورت در فقط هيادو و یصح خدمات مصارف. رديگيم تعلق خانواده افراد جمله
  . رديبگ بر در را مصارف نيچن یصح خدمات یباال مصارف مقابل در پوشش که شونديم
 فيتخف که ديبسپار خاطر به ديبا شود،يم مربوط) کودکستان در طفل ینگھدار( طفل مراقبت به که يیآنجا تا

.ديينمايم تقاضا ناکا کمون از را طفل مراقبت مصارف
  
   یاجبار اطالع* است شده پرداخت گذشته ماه خانهٔ  هيکرا ايآ

  .ديکن انتخاب را رينخ اي یبل نهيگز
  
 را ھا روز تعداد باشد یبل جواب اگر د،يا برده بسر شفاخانه در ديدھيم یدرخواست آن یبرا که ماه خالل در ايآ

  .ديکن ذکر
 موضوع نيا ديبا د،يا بوده بستر شفاخانه در است، شده گرفته نظر در یدرخواست در که ماه خالل در شما اگر
  .ديکن ذکر را روزھا تعداد و

  
  مصارف ريسا
 بابت ديتوانيم شما نباشد، موجود یدرخواست فورمه در که ديکنيم یاقتصاد کمک یتقاضا یمصرف بدل در اگر
  .ديکن ذکر را مصرف نيچن مبلغ و
  

  یمتقاض - يیدارا و تيمشغول ،4 صفحه

  
  یاجبار اطالع* یدرخواست علت
 نيچند ديتوانيم شما د؟يستين تان خانواده و خود شتيمع نيتام به قادر حاضر حال در شما که است علت چه
  ديتوانيم شما. ديکن مشخص پايچل عالمت با دارد مطابقت شما با که را آنچه د،يينما ابراز را ليدال

 ”annan anledning” )آزاد متن یبرا مخصوص خانه در رامورد بحث  سبب و ديکن انتخاب را) گريد سبب 
  . ديکن انيب

  
  یاجبار اطالع* خانواده یاعضا یمجموع يیدارا

   د؛يسيبنو را ديدار شما که يیدارا جمع حاصل
 هيسرما صندوق سھام، نقد، پول ،یبانک حساب در پول
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 ،ديسيبنو را هينقل واسطهٔ  ینيتخم ارزش و) تيپل نمبر شمارهٔ ( ثبت شماره کاروان، کل،يموترس موتر 
 .ديکن انتخاب را) سطر اضافهٔ ( ”lägg till rad” ديباش داشته هينقل طيوسا نيچند که یصورت در و

 یکشت 
 ابراز را تيملک ینيتخم ارزش و نوع باشد یبل جواب که یصورت در ت،يملک دار، یسرقفل اپارتمان 

 .ديکن انتخاب را) سطر اضافهٔ ( ”lägg till rad” ديباش امالک نيچند صاحب اگر و ديکن
  
 یاجبار اطالع* رساند؟ فروش به آنرا توانيم که ديدار گريد یھا يیدارا شما ايآ

 اگر و د،يينما ابراز را يیدارا ینيتخم ارزش و نوع ديبا باشد یبل جواب اگر د،يکن انتخاب را رينخ اي یبل نهيگز
  .ديکن انتخاب را) سطر اضافهٔ ( ”lägg till rad” ديباش داشته يیدارا نيچند
  
  یاجبار اطالع* ديباش یشخص شرکت یدارا شما اگر
  .ديکن انتخاب را یبل نهيگز د،يباش داشته یتجارت شرکت اي یخصوص شرکت ،یسھام شرکت اگر
  
 ديبگذار انيم در ديخواھيم شما که اطالعات ريسا
 مخصوص خانه در آنرا ديتوانيم ديينما اضافه تان یدرخواست با ديخواھيم که یموضوع داشتن صورت در
  . ديکن ارائه متن نوشتن یبرا

  

  5 صفحه

   *اطالع اجباریاطالعات در باره عوايد متقاضی 

 بدست است قرار که ديعوا ھمچنان و اند داشته گذشته ماه و یجار ماه یط در خانواده یاعضا که ديعوا ھمه
  . ديسيبنو مربوطه خانه در را 0 عدد باشد ديعوا کدام فاقد خانواده اگر. ديکن یپر خانه را اورند،يب

 یمتقاض گذشته ماه و کنديم افتيدر خانه هٔ يکرا بخاطر یمال کمک و معاش یجار ماه یط در یمتقاض: مثال
 .است اوردهين بدست خانه هٔ يکرا بخاطر یمال کمک چيھ یول گرفته معاش

 
  
  
  
  
  
  

 نيا. رنديگيم قرار محاسبه مورد زين ھمراه یمتقاض ديعوا آنصورت در باشد داشته وجود ھمراه یمتقاض اگر
.رديگيم صورت جداگانه جدول کي در محاسبه

  3178 )گذشته ماه( هيمال کسر از بعد معاش
  1573  )یجار ماه( هيمال کسر از بعد معاش
  0 )گذشته ماه( خانه هٔ يکرا بخاطر یمال کمک
 ماه( خانه هٔ يکرا بخاطر یمال کمک
  )یجار

950  

  
 ادارهٔ ( CSN ،یاجتماع مهيب ٔەادار از یاقتصاد کمک/یمال تيحما/تيمز کدام درخواست به اقدام شما ايآ

 و ديا کرده یگريد مرجع اي) آکاسا( یکاريب مهٔ يب صندوق ،یابيکار امور ۀادار ،)یليتحص یمال کمک یمرکز
  یاجبار سوال* د؟يھست مورد در ميتصم منتظر
 لهيبوس اگر. ديکن مشخص د،يھست آن از ميتصم منتظر که را یدولت مقامات/مقام باشد، یبل تان پاسخ اگر
  .ديينما ذکر Ctrl دکمه دادن فشار قيطر از را مقامات نيچند ديتوانيم ديدھيم یدرخواست تيانترن
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  6 صفحه
  
  یاجبار سوال* ديھست یبانک حساب یدارا اگر
 انتخاب منو از را آنرا ديتوانيم که بانک نام د،يکن انتخاب را یبل نهيگز اگر. ديکن انتخاب را رينخ اي یبل نهيگز
  . ديکن یپر خانه را یبانک حساب دارندهٔ  نام و شماره و رنگيکل شماره د،يکن
 موضوع نيا راجع به شما با گردد، منظور تان یاقتصاد مساعدت درخواست و ديکن انتخاب را رينخ نهيگز اگر

. گرفت ميخواھ تماس
  

  7صفحه 

  *سوال اجباریراھنمای دورٔه زندگی کاری

خودکفا شدن را در  شما با يک راھنمای دورٔه زندگی کاری مالقات خواھيد کرد تا امکانات تان در زمينه

جريان بگذاريد. برای آنکه ما درخواستی تان را بررسی نمايم اين مالقات شرط است. يک وقت مالقات را با 

استفاده از تقويم در صفحه انترنيتی تعيين کنيد که برای شما مناسب باشد و اوقات قابل انتخاب با رنگ سبز 

قدام به تقاضای مساعدت اقتصادی مينماييد، ما به منظور مشخص شده اند. اگر شما توسط فورمه درخواستی ا

    تعيين يک وقت مالقات با شما به تماس خواھيم شد.

  

اگر شما در درخواستی خود ذکر کرده باشيد که شما دارای يک متقاضی ھمراه ھستيد يعنی حالت مدنی شما 

امرار زندگی تان مکلف به تامين متاھل، ھمسر راجستر شده يا ھمزيست است، اين بدان معناست که شريک 

شما نيز شمرده ميشود. لھذا شما با يک راھنمای دورٔه زندگی کاری مالقات خواھيد کرد تا امکانات تان  معاش

در زمينه خودکفا شدن را مورد بررسی قرار دھيد. برای آنکه ما درخواستی تان را بررسی نمايم اين مالقات 

قويم در صفحه انترنيتی تعيين کنيد که برای ھر دو تان مناسب باشد و شرط است. يک وقت مالقات را در ت

اگر شما توسط فورمه درخواستی اقدام به تقاضای مساعدت  شده اند. برجستهاوقات قابل انتخاب با رنگ سبز 

    اقتصادی مينماييد، ما به منظور تعيين يک وقت مالقات با شما به تماس خواھيم شد.

اھنمای دورٔه زندگی کاری در ارتباط ھستيد در آنصورت در خانٔه بلی عالمت چليپا اگر از قبل با يک ر

  بگذاريد.

  اگر نام راھنمای دورٔه زندگی کاری تان را ميدانيد، آنرا در خانه خالی مخصوص برای نوشتن متن بنويسيد.

  

  توافق 8 صفحه

  

کنيد که در مورد آن شما موافقه مينماييد مقامات دولتی و سازمان ھای را با گذاشتن عالمت چليپا مشخص 

  که ما ميتوانيم با آنان تبادله اطالعات نموده راجع به شما ھمکاری دوجانبه داشته باشيم.

  
 دارد؟ یمعن چه توافق
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اطالعات تان ممکن است از پوشش رازنگھداری برخوردار باشند و شما ميتوانيد با دادن اجازه اين پوشش را 

د. گاھی اوقات مقامات دولتی نياز به تبادلٔه اطالعات با مقامات ديگر داشته ميباشند و در ينمايداوطلبانه فسخ 

سويدن نبايد مقامات دولتی اطالعات شخصی را بدون اجازه شخص مربوط با مقامات دولتی ديگر شريک 

ديک تان را احاطه سازند. رازنگھداری در قانون علنيت و حفظ اسرار گنجانيده شده است و شما و اقارب نز

ميکند و ھدف آن جلوگيری از فاش شدن اطالعات شخصی و شرايط زندگی تان به افراد نامربوط و غير مجاز 

  است.

اين بدان معناست که ما به اجازه تان ضرورت داريم تا اطالعات را به منظور طی مراحل و بررسی 

  دله نمايم.تان با مقامات و فعاالن ديگر تبا اقتصادیدرخواست مساعدت 

  
 و است تيواقع مطابق و قيدق یدرخواست در شده ارائه اطالعات که مينمايم اقرار لهيوس نيبد ماھان/نجانبيا
   یاجبار اطالع*. مياست آگاه ميکنيم امضاء ماھان/من که آنچه مفھوم از ماھان/نجانبيا

  . ديکن مشخص مربوطه خانه در را یبل کلمه ديھست موافق اگر
 کرده ارائه ناکا کمون به یاقتصاد مساعدت درخواست در را یواقع و درست اطالعات که ديکن دييتا ديبا شما
 .ديا

  

 نيا ضمن که اطالعات در رييتغ گونه ھر از را ناکا کمون که ميدھيم تعھد لهيوس نيبد ماھان/نجانبيا

 ريتاث تحت را یمال مساعدت افتيدر یراستا در ماھان/نجانبيا حق است ممکن و اند شده ارائه یدرخواست

  یاجبار اطالع*  ميبگذار انيجر در دھد، قرار

  . ديکن مشخص مربوطه خانه در را یبل کلمه ديھست موافق اگر

 در تان یدرخواست در رييتغ کدام شدن واقع صورت در را ناکا کمون در خود مسئول که ديکن دييتا ديبا شما

 اي ديکن دايپ فهيوظ شما د،يابي دست منتظره ريغ ديعوا کدام به شما اگر مثال بطور. گذاشت ديخواھ انيجر

.باشد مھم تان مسئول یآگاھ یبرا که گريد معلومات
  
 ھا، بل ،یبانک صورتحساب ھمه ميبتوان ديباو کنترل  یبازرس صورت در که مينمايم اقرار ماھان/نجانبيا

  . ميکن ارائه د،ينما طلب ناکا کمون که رهيوغ قرارداد ھا، قيتصد منزل، قرارداد ھا، ديرس
  . ديکن مشخص مربوطه خانه در را یبل کلمه ديھست موافق اگر
. کرد ديخواھ ارسال د،ينمايم تقاضا ناکا کمون که یبنا ريزو کنترل  یبازرس نيح در شما که ديکن دييتا ديبا شما
  
 با مطابقت در البته وهيش چه به ميا نموده ابراز ماھان/نجانبيا که یاطالعات که ميکنيم درک ماھان/نجانبيا

 برده کار به ،یاجتماع خدمات ادارهٔ  چارچوب در یشخص اطالعات کاربرد قانون و یفرد اطالعات قانون
  .شد خواھند

  . ديکن مشخص مربوطه خانه در را یبل کلمه ديھست موافق اگر
  

PuL  مخفف قانون اطالعات فردی است. قانون اطالعات فردی حاوی مقرراتی است که از نقض حريم
  شخصی مردم در اثر استفاده غير مجاز از اطالعات شخصی جلوگيری مينمايند.

اين قانون به کاربرد اطالعات شخصی در سرتاسر جامعه اعم ساحٔه فعاليت مربوط به سکتور عمومی و 
د که در چنين موارد اين قانون اطالق نبا اين حال تعدادی از استثنأات وجود دار خصوصی تعلق ميگيرد.

نميکند بطور مثال ھنگامی که يک فرد اطالعات شخصی را در فعاليت از نوعيت کامالً خصوصی مورد 
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  استفاده قرار ميدھد.

ضو اتحاديه اروپا بايد قانون اطالعات شخصی بر مبنای دستورالعمل اتحاديه اروپا استوار است. ھر کشور ع
  قوانين ملی را بر اساس اين دستورالعمل تصويب نمايد.

ar-giftslagen/vadsvar/personupp-och-http://www.datainspektionen.se/fragor-منبع: 
pul-och-personuppgiftslagen/  

  

  

  9 صفحه

 یدرخواست یگردآور و نيتدو
  .ديکن حاصل نانياطم آن بودن درست از و ديينما ینيبازب دقت به را درخواست -
  دکمه د،يبدھ ريتغ را موضوع کدام ديخواھيم و ديکنيم تقاضا تيانترن توسط اگر -

 ”gå tillbaka och ändra” )ديدھ فشار مربوطه قسمت در را) رييتغ و بازگشت . 

 فشار را) ليتکم( ”slutför” دکمه درخواست بودن حيصح و تيانترن توسط تقاضا صورت در -
 .ديدھ

  :ديکن ارسال ليذ آدرس به را یدرخواست فورمه ديبا ديينمايم درخواست به اقدام فورمه توسط اگر -
Nacka kommun  

131 81 Nacka 

 Granitvägen 15 آدرس به ناکا یشھردار يیرايپذ بخش در را خود درخواست ديتوانيم شما
.ديدھ ليتحو زين

  

  10 صفحه

  امضاء

و تاييد  امضاء نجانبيا( ”jag skriver under” دکمهٔ  ديکنيم ميتقد تيانترن قيطر از را درخواست اگر

  . ديدھ فشار را) کنميم

  

  11 صفحه

  . کرد ديخواھ افتيدر را هيدوس شمارهٔ  یحاو اميپ کي ما طرف از شما
 
 ديکن ميتقد فورمه لهيبوس را درخواست اگر. رديگيم تعلق د،يدھيم درخواست تيانترن قيطر از که شما به نيا

.کرد ميخواھ ارسال پسته توسط را ميتصم
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  !ديينمايم استفاده ما یکيکترونيال خدمات از که سپاس جھان کي

 . است AEB-XS19-170316شمارٔه دوسيه تان 

پرونده خود  ديتوانيشما ميک ايميل به آدرس که در فورمه درخواستی خود ارائه کرده ايد، فرستاده خواھد شد. 

 .ديکن بيمن) تعق ی(پرونده ھا Mina ärenden قيرا از طر

 با احترامات صميمانه 

 کمون ناکا

  

  

  


