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ورود ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم از طرﯾﻖ Freja eID Plus
اﮔر  BankIDدرﯾﺎﻓت ﻧﮑردﯾد ،ﯾﺎ اﮔر ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد و ﯾﺎ ﻋﻼﻗﻣﻧد ﺑﮫ درﯾﺎﻓت آن
ﻧﯾﺳﺗﯾد Freja eID Plus ،ﻣﯽﺗواﻧد روﺷﯽ ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺑرای ورود ﺑﮫ
 1177.seﺑﺎﺷد Freja eID Plus .ﯾﮏ ﺷﻧﺎﺳﮫ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺳوﯾدﻧﯽ راﯾﮕﺎن
ﺑرای ﻣﺑﺎﯾل اﺳت Freja eID Plus .را ﻣﯽﺗوان اﺑﺗدا ﺑﺎ داﻧﻠود ﯾﮏ ﭘروﮔرام
در ﺗﻠﯾﻔون ھﻣراه ﯾﺎ ﺗﺑﻠﯾت ﺧود ،درﯾﺎﻓت ﮐرد .ﺑﻌدا ً ﺑرای ﻓﻌﺎل ﮐردن ﺷﻧﺎﺳﮫ
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ در ﺳطﺢ  Plusﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن  ATGواﺑﺳﺗﮫ ﻣراﺟﻌﮫ
ﻣﯽﮐﻧﯾد.
ﻣﺣدودﯾت ﺳﻧﯽ ﺑرای  Freja eID Plusوﺟود ﻧدارد .اﻣﺎ اﮔر زﯾر  18ﺳﺎل
ﺳن دارﯾد ،ﺑﺎﯾد از وﻟﯽ/ﺳرﭘرﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺧود اﺟﺎزه ﺑﮕﯾرﯾد.

طرﯾﻘﮫ ورود ﺑﮫ
1177.se

ورود ﺑﮫ 1177.se
ﺑرای ورود ﺑﮫ  1177.seﺑﺎﯾد در ﺛﺑت و اﺣوال ﻧﻔوس ﺳوﯾدن ﺛﺑت ﻧﺎم ﺷده ﺑﺎﺷﯾد.
ھﻣﭼﻧﺎن ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﻧﺎﺳﮫ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺳوﯾدﻧﯽ ﺿرورت ﺧواھﯾد داﺷت .ﺑﮫ وﯾﺑﺳﺎﯾت
رھﻧﻣﺎی ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ  1177ﯾﻌﻧﯽ  1177.seﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد و وارد ﺳﯾﺳﺗم ﺷوﯾد.

اﮔر زﯾر  13ﺳﺎل ﺳن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،وﻟﯽ/ﺳرﭘرﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﯾت
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ وارد ﺣﺳﺎب ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺷود.
اﮔر ﺑﯾﺷﺗر از  13ﺳﺎل ﺳن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾدﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮏ  BankIDوارد
ﺳﯾﺳﺗم ﺷوﯾد.
 BankIDﭼﯾﺳت؟
 BankIDﯾﮏ ﺷﻧﺎﺳﮫ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺗﺄﯾﯾد ھوﯾت ﺷﻣﺎ در زﻣﺎن اﺳﺗﻔﺎده از
اﻧﺗرﻧت اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﺷود .اﯾن ﭘروﮔرام ﺑﺷﻣول ﯾﮏ ﭘروﮔرام اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﯾﮏ ﺷﻧﺎﺳﮫ
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ اﺳت.
ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺷﻧﺎﺳﮫ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺑﺎﻧﮏ آﻧﻼﯾن ﺧود و ﯾﺎ ﺑطور ﻣﺳﺗﻘﯾم از
وﯾﺑﺳﺎﯾت  install.bankid.comﻧﺻب ﮐﻧﯾد .ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر را در bankid.com
ﮐﺳب ﮐﻧﯾد.
 BankIDﻣﺑﺎﯾل ﭼﯾﺳت؟
 BankIDﻣﺑﺎﯾل ،ﯾﮏ  BankIDاﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد آن را در ﺗﻠﯾﻔون ھﻣراه ﯾﺎ ﺗﺑﻠﯾت ﺧود
ﻧﺻب ﮐﻧﯾد و ھﻣﯾﺷﮫ آن را ﺑﮫ ھﻣراه ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﮐدام ﺿرورﺗﯽ ﺑﮫ ﻧﺻب ھﯾﭻ
ﻧرماﻓزاری در ﮐﻣﭘﯾوﺗر ﺧود ﻧدارﯾد.

آﯾﺎ ھﻣﮫ ﻣﯽﺗواﻧﻧد  BankIDداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد؟
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﯾﮏ آیدی ﻧﻣﺑر ﺷﺧﺻﯽ ﺳوﯾدﻧﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﺳن ﻣورد ﺿرورت ھر
ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ دﯾﮕر ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت ﭼون ﺑﺎﻧﮏھﺎ ﺧودﺷﺎن اﯾن ﻣوﺿوع را ﺗﻌﯾﯾن
ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﻧﮏھﺎ ﺷﻧﺎﺳﮫ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ را ﺑرای اﺷﺧﺎص  13اﻟﯽ  18ﺳﺎﻟﮫ
ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻧﻧد .اﮔر ﮐﻣﺗر از  18ﺳﺎل ﺳن دارﯾد ،وﻟﯽ/ﺳرﭘرﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد
ﺷﻧﺎﺳﮫ را ﺗﺄﯾﯾد ﮐﻧد .ﯾﮏ ﺑﮫ اﺻطﻼح »BankID») «säkerhets-BankID
اﻣﻧﯾﺗﯽ«( ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت.
ﺳواﺑﻖ طﺑﯽ ﺧود را ﺑﺻورت آﻧﻼﯾن ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾد
اﮔر  16ﺳﺎل ﺳن دارﯾد ﻣﯽﺗواﻧﯾد دوﺳﯾﮫ طﺑﯽ ﺧود را ﺑﺎ ورود ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ
 1177.seﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾد .ﯾﮏ ﺷﻧﺎﺳﮫ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺿرورت ﺧواھد ﺑود .ﺳطﺢ
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷده ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮫای دارد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در آن ﺗﺣت ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ
ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫاﯾد.
ﺑرای واﻟدﯾن/ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ اطﻔﺎل زﯾر  13ﺳﺎل
ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺧدﻣﺎت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ رھﻧﻣﺎی ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ ،1177
ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺻﺣﯽ طﻔلﺗﺎن را ﺑرطرف ﮐﻧﯾد .ﮐدام ﮐﺎر را
ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾد:
.1
.2
.3
.4

ﺑﺎ ورود ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﺷروع ﮐﻧﯾد.
ﺑﺎﻻی ﮔزﯾﻧﮫ ») «Lägg till barnاﻓزودن طﻔل( ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد .ﺑﻌداً آیدی
ﻧﻣﺑر طﻔل را وارد ﮐﻧﯾد.
ﺑﺎﻻی ﻧﺎم طﻔل ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد .اﮔر طﻔل ﺷﻣﺎ ﺗﺎﻓﻌﻼً ﮐدام ﻧﺎﻣﯽ ﻧدارد ،ﺑﺎﻻی
آیدی ﻧﻣﺑر ﺷﺧﺻﯽ ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد.
اﮐﻧون ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺻﺣﯽ طﻔلﺗﺎن
رﺳﯾدﮔﯽ ﮐﻧﯾد.

اﮔر در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ ﺳوﯾدن ) (Skatteverketﺑﮫ ﺣﯾث وﻟﯽ/ﺳرﭘرﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽ
طﻔل زﯾر  13ﺳﺎل ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐردهاﯾد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد دوﺳﯾﮫ طﺑﯽ او را ﺑﺎ ورود ﺑﮫ دوﺳﯾﮫ
ﺷﺧﺻﯽ ﺧود و ﺑﻌدا ً ﺗﻐﯾﯾر ﺑﮫ دوﺳﯾﮫ طﻔل ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾد.

