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 درمورد خدمت شھروندان  

 

  در   معلومات  تا  دھد  می  را  فرصت  این  درخواست دھنده گان مشترک/شما بھ  Medborgartjänsten"  مالی   ھای  کمک  نمایش"

 ھوشمند موبائل یا تبلیت کمپیوتر، توانید از شما میتوانید می. نمایند دریافت روز تمام در دیگر موارد و ھا پرداخت تصمیمات، مورد

 .کنید خدمات استفاده بھ دسترسی جھت خود

 میشوید.این خدمات   سیستم وارد غیره یا بانکی آی دی یک با جداگانھ طور بھ نده گانھدرخواست د سایر و شما

 

 الکترونیکی  شناسایی

.  نمود خواھید دریافت ایمیل یا/و پیام دیگر درخواست دھندهء مشترک و شما شود، می ایجاد جدید مدارک و تصمیمات کھ ھنگامی

  خود  پرونده مسئول از را ھایی پیاماز آن طریق  توانید می کھ  شامل میباشد رسانی پیام ویژگی  یکدر بخش خدمات شما  ھمچنین

 .کنید ارسال پیام آنھا برای خود  مالی کمک درخواست مورد در یا ونمائید  دریافت
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 پروندهٴ خودرا دنبال نمائید    

 

 

 بھ بخش محاسبھ، تصمیم و پرداخت مراجعھ نمائید      
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 محاسبھ با جزئیات     

 

                                                                                                 

 

 تصمیم با جزئیات    
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 سند    

 پرداخت ھا    
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 پرداخت با جزئیات   

 

  برای. دارد وجود اطالعاتاین  کردن پرنت برای ای گزینھ  ھمچنین. دنمائی  مشاھده را فعلی پرداخت جزئیات توانید می اینجا در 

 .کنید کلیک »برگشت« روی فقط ھا،پرداخت  لست بھ بازگشت

 مخاطبین  
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پروفایل من 

 

  شما  تماس اطالعات  ، این مھم است کھباشید داشتھ خاطر  بھ. شود می داده نمایش شما تماس اطالعات" من  پروفایل" انتخاب با

 کھ موجود نیستند را اینجا اضافھ نمائید. اطالعات ھرگونھ و  باشد درست
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