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ቊጠባዊ ረዲኤት
ኤ-ኣገልግሎት ብኸም’ዚ ይሰርሕ
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tigrinja



ኤ-ኣገልግሎት ኣብ’ዚ ኣሎ 
ኣብ www.sollentuna.se/ebistand ኣቲኻ ነታ ”Ansök om ekonomiskt bistånd via e-tjänst” ትብል ኣንፊ 
ጠውቃ።ቊ.መንነትካን ባንክ-ኣይዲን ብምጥቃም መንነትካ ኣረጋግጽ(ሎግኢን ግበር)።ባንክ-ኣይዲ እንተ ዘይብልካ፡
ባንክኻ ክህበካ ሕተቶ።
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ሚና ሲዱር(Min sida)
1. መመልከትታት - እቶም ዘመልከትካዮም ኣብ’ዚ ኣለዉ።
2. ሰነዳት - ዝለኣኽካዮም ሰነዳት ኣብ’ዚ ክትርእዮም ትኽእል።
3. መልእኽትታት - ብኣኻ ወይ ድማ በታ ኣካያዲት ጒዳያት(ሃንድሌጋረ) ዝተላእኹ 
መልእኽትታት ኣብ’ዚ ኣለዉ።
4. ክፍሊታት - ኲሎም ክፍሊታት ኣብ’ዚ ክትርእዮም ትኽእል።

ሓድሽ ምምልካት
1A. ነታ ”Ny ansökan” ትብል 
ጠውቃ።



መመልከቲ: ውልቃውያን ሓበሬታታት
ውልቃውያን ሓበሬታትካ ካብ ሃገራዊ-መዝገብ ወይ ካብ ኣብ’ቲ ትካል ዘሎ መዝገብ ብቕጽበት ይርከብ።



መመልከቲ: ሓቢሩ ምሳኻ/ምሳኺ ኮይኑ ዘመልክት ሰብ
ከተመልክት ከለኻ፡ምሳኻ ሓቢሩ ዘመልክት ሰብ(መጻምድትኻ) እንተሎ ግድን 
ክትሕብር ኣለካ።



መመልከቲ: እቶታት
ናይታ ዘለ ወርሕን ናይ’ተን ዝሓለፋ ሰለስተ ኣዋርሕን ሓበሬታ እቶትካ ክትህብ ኣለካ። 



መመልከቲ: ብዛዕባ እቶም ግድን ክምልኡ ዘለዎም ሕቶታትን ሓገዝቲ ጽሑፋትን 
መብዛሕታኦም ሕቶታት ግድን ክምልኡ ዘለዎም’ዮም።ንገሊኡ መልሲ ከይሃብካዮ እንተሓሊፍካ፡
እታ ሳጹን ቀያሕ ትኸውን።
ኣብ ገሊኡ ሕቶታት መጠን ገንዘብ ኣብ ዝሕበረሉ እዋን፡ምስኡ ዕለት’ውን ግድን ዘድልየሉ እዋን 
ኣሎ።
ክልተ ናይ ጸዓት ኤለክትሪክ ”El” ሳጹናት ኣለዋ።ከም’ዚ ዝኾነ፡ እቲ ፋቱራ(መኽፈሊ) ካብ ብዙሓት 
ትካላት ጸዓት ኤለክትሪክ ክመጽእ ስለ ዝኽእል’ዩ። ኣብ’ቲ ናይ ሕቶ ምልክታት ዘለዉዎ ቦታታት፡
ሓጋዚ ወይ መግለጺ ጽሑፋት ኣለዉ።



ምስቃል ሰነዳት
እቲ ኤ-ኣገልግሎት ወይ መስርሕ ብመልክዕ PDF ፋይላት ዝቐረቡ ሰነዳስት ጥራሕ እዩ ክቕበል ዝኽእል።ግን ገሊአን ኣፕን 
መካነ-ኢንተርነትን ናብ PDF ፋይል ክቕይራልካ ዝኽእላ ኣለዋ።
ስለ’ዚ ሰነድ ከትሰድድ ምስ ትደሊ፡ነታ Lägg till PDF ትብል ኢኻ ትጥውቓ።



ነቲ መመልከቲ ለኣኮ
ምሳኻ ተመልክት መጻምዲ እንተላ ወይ እንተሎ፡ እቲ/እታ መጻምዲ መንነታ ድሕሪ ምርግጋጽ(ሎግኢን ድሕሪ ምግባር) 
ነቲ መመልከቲ ከተጽድቖ ኣለዋ/ኣለዎ። 
እቲ መመልከቲ እታ/እቲ መጻምድቲ ተቐቢላ ምስ ኣጽደቐቶ፡ክትልእኾ ትኽእል።

እቲ መጻምድቲ ዝርእዮ ዓውዲ(ገጽ)
እቲ መጻምድቲ ሎግኢን ምስ ገበረ፡ ኲነታት ናይ’ቲ መመልከቲ ”Väntar på ditt godkännande” ብዝብል 
ይምልከት።እቲ መጻምድቲ ሽዕኡ ነቲ መመልከቲ ወይ ክልእኾ ወይ ክስርዞ ይኽእል።



ዳግማይ ኣብ ተመልክተሉ እዋን - ቀጻሊ ቊጠባዊ ረዲኤት
ቅድሚ ሕጂ ኣመልኪትካ እንተ ነይርካን ሕጂ ድማ ከተመልክት ምስ ተደሊ፡ ነታ Ny ansökan (ሓድሽ ኣመልክት)ትብል 
ጠውቃ።እቲ ኤ-ኣገልግሎት ምሳኻ ዘመልክት መጻምድቲ እንተሎ ይፍትሾ።ነዚ ሓበሬታ ንስኻ ክትቕይሮ ኣይትኽእልን 
ኢኻ።እዚ ሓበሬታ ቅኑዕ ምስ ዘይከውን ግን ነታ ኣካያዲት ጕዳያት (ሃንድሌጋረ) ተወከሳ።
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ዳግማይ ኣብ ተመልክተሉ እዋን: ናይ’ታ ዝምልከታ ወርሒ እቶት ሃብ
ኣብ መጻኢ ኩሉ ሳዕ ቊጠባዊ ረዲኤት ኣብ ተመልክተሉ እዋን፡ናይታ ዝምልከታ ወርሒ እቶት ድማ ግድን ክትህብ 
ኣለካ።
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መወከሲ
ተሌፎን: 08-579 210 00
ኢሜል: kontaktcenter@sollentuna.se


