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ሓድሽ ናይ መናበዪ ደገፍ ኣብ ተመልክተሉ እዋን እዞም ዝስዕቡ ሰነዳት 
ክትገድፍ/ክትገድፉ የድልየካ/ኩም እዩ።  
 

እዚ ኣብዚ ወርሒ ዝኣተወ ምልክታ ንመጻኢ ወርሒ ዝምልከት እዩ። 
(ንኣብነት፡ ምልክታ መናበዪ ደገፍ ናይ ጥሪ 2021 ኣብ ታሕሳስ 2020 ይኣቱ።) 
 

• ጽማቝ ሕሳብ (Kontoöversikt)፡ ካብ ኵለን ሕሳብ ዘለካ ባንክታት። 
 

• ዝርዝር ሕሳብ ባንክ (Kontoutdrag)፡ ናይዘን ዝሓለፋ 3 ኣዋርሕ ሓንቲ ዝርዝር ሕሳብ ካብ 
ነፍስ ወከፍ ሕሳብ። ንናይ ዝተዓጸወ ሕሳብ እውን ይምልከት። 
 

• ንድሕሪት ተመሊስካ ናይ ሰለስተ ወርሒ ዝርዝራት ናይ ኵሎም ኣታዊታት፡ ንኣብነት ዝርዝር 
ደሞዝ፡ ካብ ቤት ጽሕፈት ካሳ ውሕስነት ካብ ካሳ ስራሕ ኣልቦነት (arbetslöshetskassa) 
ዝተኸፈልካዮ። 
 

• ረሲድ (ፋንድ)/ብርክታትን ሰለሰተ ወርሒ ንድሕሪት ተመሊስካ ናይዚኦም ዝርዝር ንናይ 
ዝተዓጸወ ሕሳብ እውን ይምልከት። 

 
• ጸብጻብ ግብሪ ወይ ምስክር ወረቐት ናይ ጸብጻብ ግብሪ፡ ኵሉ ገጻት ተተሓሒዙ ክልኣኽ 

ኣለዎ። ንሓበሬታ ብዛዕባ ናትካ ጸብጻብ ግብሪ ምስ ብዓል መዚ ግብሪ ( Skatteverket) ብቝጽሪ 
ተለፎን 0771-567 567 ርክብ ግበር። 

 
• እንተ ኣሎ ኾይኑ ውሳኔ ካብ ቤት ጽሕፈት መራኸብቲ ስራሕ፡ ኣ-ካሳ፡ ሲኤስኤን። 

 
• ቤት ጽሕፈት መራኸብቲ ስራሕ፡ ደላይ ስራሕ እንተ ዄንካ እዋናዊ መደብ። 

 
• ውዕል ክራይ ገዛ ከምኡ’ውን ምሉእ ጸብጻብ ዘለዎ ናይ ክራይ ፋክቱራ  

 
• ናይ ካልኣይ ኢድ ውዕል ወይ ኣብ እንዳ ኻልኦት ተኻሪኻ  ትነብረሉ ውዕል ( 

inneboendekontrakt) ምሉእ ጸብጻብ ናይ ክራይ ፋክቱራ ከምኡ’ውን ቅብሊት ናይ 
መወዳእታ ዝተኸፍለ ክራይ ዘለዎ። 
 

• ኮንዶሚንዩም ወይ ናትካ ገዛ ምስክር ዋንነት፡ ሓበሬታ ናይ ልቓሕ፡ ወለድ፡ ወርሓዊ ዝኽፈል 
ክፋል ዕዳን (amortering) ወርሓዊ ክፍሊት ንኣብነት ንማሕበርን። 

 
• ናይ ሓኪም ምስክር ወረቐት፡ ናይ ሕማም ፍቓድ እንተ ኣለካ ኾይኑ። 

 
• ናይ ትምህርትን ስራሕን ምስክር ወረቐት፡ ትምሃር ወይ ትሰርሕ እንተ ዄንካ። 
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• ናይ መንበሪ ፍቓድ ውሳኔ ካብ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን።  
 

• ናይቶም ከተመልክተሎም ደሊኻ ዘለኻ ንኣብነት ናይ ኤለክትሪክ ሕሳብ፡ ክራይ፡ መድሕን ገዛ፡ 
ናይ ማሕበር ሰራሕተኛታት፡ ሓልዮት ቈልዑ (ከም መውዓሊ ህጻናት) ወዘተ ፋክቱራ/ሰነድ 
ናይቶም ወጻኢታት  ኣስተውዕል! ኵሎም ገጻት ናይቲ ፋክቱራ ኣእትዎም።  

 
• ንናይ መድሃኒት ወጻኢታት ኣብ ተመልክተሉ እዋን፡ ዝርዝር ናይ ሓኪም ትእዛዝ መግዝኢ 

መድሃኒት እውን ክኣቱ ወይ ክግደፍ ኣለዎ።  


	ሓድሽ ናይ መናበዪ ደገፍ ኣብ ተመልክተሉ እዋን እዞም ዝስዕቡ ሰነዳት ክትገድፍ/ክትገድፉ የድልየካ/ኩም እዩ።

