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ورق ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ“ :ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی ﺑرای آﻏﺎز ﻧﻣودن ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾل” ﯾﺎ Studiestartsstöd
ﺑرای ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﺗﺑﻌﮥ ﺧﺎرﺟﯽ ھﺳﺗﯾد
i

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑرای ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﺗﺑﻌﮥ ﺧﺎرﺟﯽ ھﺳﺗﯾد.

“ﺣﻣﺎﯾت ﺑرای آﻏﺎز ﻧﻣودن ﺗﺣﺻﯾل” ﯾﺎ
 Studiestartsstödدر ھﻧﮕﺎم ﺑﯾﮑﺎری
“ﺣﻣﺎﯾت ﺑرای آﻏﺎز ﻧﻣودن ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾل” ﯾﺎ  Studiestartsstödﯾﮏ ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی
اﺳت .اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﯾﮑﺎر ﺑوده و ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن ﮐﺎر ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺗﺣﺻﯾل ﺑﮫ ﺳطﺢ ﻟﯾﺳﮫ)ﺟﻣﻧﺎزﯾوم(
ﻣﯾﺑﺎﺷﯾد ،ﻣﯾﺗواﻧﯾداﯾن ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی را در ﺟرﯾﺎن ﯾﮏ ﺳﺎل درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﺋﯾد .ﺷﻣﺎ ﺑرای
ﺑدﺳت آوردن  studiestartsstödﻧزد ﮐﻣون )ﺷﮭرداری( ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت ﺗﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﻣﯾﮑﻧﯾد.

ﺗﺣﺻﯾﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ آن ﻣﯾﺗوان  studiestartsstödرا درﯾﺎﻓت
ﻧﻣود
ﺗﺣﺻﯾﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ آن ﻣﯾﺗوان  studiestartsstödرا درﯾﺎﻓت ﻧﻣود ،اﯾﻧﮭﺎ اﻧد
ﺗﺣﺻﯾﻼت در ﺳطﺢ ﻣﮑﺗب اﺑﺗداﺋﯾﮫ و ﻟﯾﺳﮫ در ﭼوﮐﺎت  Komvuxﯾﺎ ”آﻣوزش ﮐﻣوﻧﯽ
•
ﺑزرﮔﺳﺎﻻن”) .ﻧﮫ ،SFIآﻣوزش وظﯾﻔوی ﯾﺎ  uppdragsutbildningو ﯾﺎ ھم ﺗﺣﺻﯾﻼﺗﯽ
ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺎرآﻣوزی ﺗرﮐﯾب ﻣﯾﮕردد(.
ﮐورس ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ﺳطﺢ اﺑﺗداﯾﯽ ﯾﺎ ﻟﯾﺳﮫ در آﻣوزﺷﮕﺎۀ ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﯾﺎ
•
.Folkhögskola

ﺷراﯾط ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﺑدﺳت آوردن  studiestartsstödﭼﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷد؟
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در اﯾﻧﺟﺎ ﭼﻧد ﺷرطﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺑدﺳت آوردن  studiestartsstödﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺗﮑﻣﯾل ﻧﻣودن
آﻧﮭﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷﯾد:
ﺳن ﺷﻣﺎ ﺑﯾن  60ـ  25ﺳﺎل ﺑﺎﺷد)ﺣﻖ درﯾﺎﻓت  studiestartsstödاز ھﻣﺎن ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ
•
 25ﺳﺎﻟﮫ ﻣﯾﺷوﯾد ﺗﺎ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ  60ﺳﺎﻟﮫ ﻣﯾﺷوﯾد ،اﻋﺗﺑﺎر دارد(.
در ﺟرﯾﺎن دوازده ﻣﺎۀ اﺧﯾر ،در ﻣﺟﻣوع ﺣداﻗل ﺑرای ﺷش ﻣﺎه ﺑﯾﮑﺎر ﺑوده ﺑﺎﺷﯾد .اﮔر در ﯾﮏ
•
ﺑرﻧﺎﻣﮥ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺳﯾﺎﺳت ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺛﺑت ﻧﺎم ﺑوده اﯾد و ﯾﺎ در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ﺑرای اﺳﺗﻘرار و
ﺟﺎﮔزﯾﻧﯽ ﺳﮭم ﮔرﻓﺗﮫ اﯾد ،اﯾن ھﺎ ﻧﯾز ﺑﯾﮑﺎری ﺷﻣرده ﻣﯾﺷود.
ﺷﻣﺎ ﺑﯾﮑﺎر ﺑوده و ﺑﮫ ﺻﻔت ﯾﮏ ﻓرد ﺟوﯾﺎی ﮐﺎر ،ﺣداﻗل ﺑرای ﻣدﺗﯽ ﺷش ﻣﺎه ﻧزد ادارۀ
•
ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺛﺑت ﻧﺎم ﺑوده ﺑﺎﺷﯾد.
ﺷﻣﺎ دارای ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻣﺧﺗﺻر از ﮔذﺷﺗﮫ ﺑوده و اﮐﻧون ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن ﮐﺎر ،ﻧﯾﺎزی زﯾﺎدی ﺑﮫ
•
ﺗﺣﺻﯾل ﺑﮫ ﺳطﺢ اﺑﺗداﯾﯽ و ﯾﺎ ﻟﯾﺳﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷﯾد .ارزﯾﺎﺑﯽ در اﯾن ﻣورد ﺗوﺳط ﮐﻣون )ﺷﮭرداری(
ﺷﻣﺎ ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد.
ﺷﻣﺎ در ﺟرﯾﺎن ﺳﮫ ﺳﺎل اﺧﯾر “ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ” ﯾﺎ  studiemedelرا درﯾﺎﻓت ﻧﮑرده
•
اﯾد.
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺣد اﻗل ﭘﻧﺟﺎه ﻓﯾﺻد “ﺗﻣﺎم وﻗت” را در ﻣدت ﺣد اﻗل ﺳﮫ ھﻔﺗﮫ درس ﺑﺧواﻧﯾد.
•
اﮔر ﺷﻣﺎ دارای ﻗرﺿﮥ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ از ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷﯾد در آن ﺻورت ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﭘرداﺧت آن ﻋﻘب اﻓﺗﺎده ﺑﺎﺷﯾد.
در ﺻورت داﺷﺗن ﺳوال در اﯾن ﻣورد ﺑﺎ”ادارۀ ﻣرﮐزی ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ” ﯾﺎ  CSNدر ﺗﻣﺎس ﺷوﯾد.

ﻣﺎ ﺗﺣﺻﯾﻼت را ﻣﻣﮑن ﻣﯾﺳﺎزﯾم
csn.se

ﺻﻔﺣﮫ
 1از 3

در ﺑﺎرۀ ﺷراﯾط ﻣورد ﻧﯾﺎز در
 csn.seﺑﯾﺷﺗر ﺑﺧواﻧﯾد.
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ورق ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ“ :ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی ﺑرای آﻏﺎز ﻧﻣودن ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾل” ﯾﺎ Studiestartsstöd
ﺑرای ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﺗﺑﻌﮥ ﺧﺎرﺟﯽ ھﺳﺗﯾد
i

ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﺗﺑﻌﮥ ﺧﺎرﺟﯽ ھﺳﺗﯾد ﺑﺎﯾد ﺷرط ﺑدﺳت آوردن ﮐﻣﮏ ھﺎی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺳوﯾدن را ﻧﯾز ﺗﮑﻣﯾل ﻧﻣﺎﺋﯾد.
ﻣﻌﻣوﻻَ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ دارای اﺟﺎزۀ اﻗﺎﻣت داﯾﻣﯽ) (PUTﺑﺎﺷﯾد و در ﺳوﯾدن زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾد ،ﻣﺳﺗﺣﻖ
درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺳوﯾدن ﻣﯾﮕردﯾد .اﯾن ﻣوﺿوع ھﻣﭼﻧﺎن ﺑرای ﺷﻣﺎ ﮐﮫ از ادارۀ اﻣور ﻣﮭﺎﺟرت اﺟﺎزۀ
اﻗﺎﻣت ﻣوﻗت را درﯾﺎﻓت ﻧﻣوده اﯾد ﻧﯾز اﻋﺗﺑﺎر دارد .زﯾرا ﺷﻣﺎ دارای “ﻣوﻗف ﭘﻧﺎھﻧده” ﯾﺎ
 flyktingstatusو ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻧد آن ﻣﯾﺑﺎﺷﯾد .اﮔر ﺷﻣﺎ دارای اﺟﺎزۀ اﻗﺎﻣت داﯾﻣﯽ ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾد و ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾد در
ردﯾف ﭘﻧﺎھﻧده ھﺎ ﻗرار ﺑﮕﯾرﯾد ،در آن ﺻورت ﺑﺎ در ﻧظرداﺷت ﺗﺎﺑﻌﯾت ﺗﺎن ﻗواﻧﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ اﻋﺗﺑﺎر ﺧواھد
داﺷت.

ﺑرای ﭼﮫ ﻣدﺗﯽ ﻣﯾﺗواﻧﯾد “ﮐﻣﮏ ﺑرای آﻏﺎز ﻧﻣودن ﺑﮫ ﺗﺣﯾﺻل” ﯾﺎ
 studiestartsstödرا ﺑدﺳت ﺑﯾﺂورﯾد؟
ﺑﮫ طور اﻋظم ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد در ﺟرﯾﺎن  50ھﻔﺗﮫ  studiestartsstödرا ﺑدﺳت ﺑﯾﺂورﯾد ،اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ ﺷرط
آن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل “ﺗﻣﺎم وﻗت” ﺗﺣﺻﯾل ﻧﻣﺎﺋﯾد .اﮔر ﺑﮫ ﺷﮑل “ﻧﯾم وﻗت” ﺗﺣﺻﯾل ﻣﯾﮑﻧﯾد،اﯾن ﻣﻌﺎدل  100ھﻔﺗﮫ
ﻣﯾﮕردد .ھرﮔﺎه ﺷﻣﺎ ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﮐودﮐﯽ را ﺑﮫ ﻋﮭده دارﯾد ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﮐﻣﮏ ﺑﯾﺷﺗر اﻗﺗﺻﺎدی ﺑدﺳت ﺑﯾﺂورﯾد ﮐﮫ
ﺑﻧﺎم ﮐﻣﮏ اﺿﺎﻓﯽ اﻗﺗﺻﺎدی ﯾﺎد ﻣﯾﺷود.

ﻣﺑﻠﻎ ﮐﻧوﻧﯽ را در csn.se
ﺑﺑﯾﻧﯾد.

ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯾﮑﻧﯾد؟
ﺑرای ﺑدﺳت آوردن  studiestartsstödﺷﻣﺎ ﻧزد ﮐﻣون)ﺷﮭرداری( ﺧود ﺗﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯾﮑﻧﯾد .آﻧﮭﺎ
)ﮐﻣون( ھﻣﮫ ﺳﺎﻟﮫ ﯾﮏ ﻣﻘدار ﭘول را ﺑرای  studiestartsstödﺑدﺳت ﻣﯾﺂورﻧد .ﻣﻘدار ﭘول ﺗﻌﯾن ﻣﯾﮑﻧد
ﮐﮫ ﭼﮫ ﺗﻌدادی ﻣﯾﺗواﻧد  studiestartsstödرا ﺑدﺳت ﺑﯾﺂورد .ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾد ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ َ ﻧزد “ادارۀ ﻣرﮐزی
ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ” ﯾﺎ  CSNﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻣﺎﺋﯾد.
ﺑﮫ اﯾن ﺷﮑل ﻣﯾﺗواﻧد ﺻورت ﺑﮕﯾرد:
.1
.2

.3

ﺑﺎ ﻣﺷﺎور ﺗﺎن در ادارۀ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ و ﯾﺎ در ﮐﻣون ﺻﺣﺑت ﻧﻣﺎﺋﯾد ﺗﺎ ﺑداﻧﯾد ﭼﮫ ﮐﺳﯽ در ﮐﻣون
ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺎ ﺷﻣﺎ در ﻣورد ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﮥ ﺗﺎن ﮐﻣﮏ ﻧﻣﺎﯾد .
ﺷﻣﺎ در ﮐﻣون ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت ﺗﺎن در ﻣورد ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺧود و ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﺑرای  studiestartsstödﮐﻣﮏ ﺑدﺳت ﻣﯾﺂورﯾد .ﮐﻣون ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل
ﺷﻣﺎ دارای ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻣﺧﺗﺻر ﻗﺑﻠﯽ ﺑﺎﺷﯾد .ﺳﭘس ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯾﮕﯾرد ﺗﺎاﮔر ﺷﻣﺎ ﺷﺎﻣل ﮔروۀ
اﻓرادی ﻣورد ﻧظر ﺑرای اﯾن ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی ﮔردﯾد .ﺑﻌداَ آﻧﮭﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﮫ ﺗﺎن را ﺑﮫ “ادارۀ
ﻣرﮐزی ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ”  CSNﻣﯾﻔرﺳﺗﻧد.
 CSNارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯾﮑﻧد ﺗﺎ اﮔر ﺷﻣﺎ ﺷراﯾط دﯾﮕری ﮐﮫ ﻣوﺟب ﻣﯾﮕردد ﺗﺎ ﻣﺳﺗﺣﻖ
 studiestartsstödﺷوﯾد را ﺗﮑﻣﯾل ﻧﻣﺎﺋﯾد .ﺳﭘس آﻧﮭﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﺷﺎن را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﻋﻼم
ﻣﯾدارﻧد .ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﺗﺑﻌﮥ ﺧﺎرﺟﯽ ھﺳﺗﯾد دو ﻓﯾﺻﻠﮫ را ﺑدﺳت ﻣﯾﺂورﯾد ـ ﯾﮑﯽ در ﺑﺎرۀ ﺣﻖ ﺗﺎن
ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ھﺎی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺳوﯾدن ﺑرای اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ و دﯾﮕر در ﻣورد ﺣﻖ ﺗﺎن
ﺑرای درﯾﺎﻓت .studiestartsstöd
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آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ﺟرﯾﺎن ﺗﺣﺻﯾل ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
•

•

•

در ﺻورت ﻣرﯾﺿﯽ ﺑﮫ “ﺻﻧدوق ﺑﯾﻣﮥ ھﻣﮕﺎﻧﯽ” ﯾﺎ  Försäkringskassanاطﻼع ﺑدھﯾد.
در آن ﺻورت ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد  studiestartsstödرا ﺣﻔظ ﻧﻣوده ھﻣﭼﻧﺎن ﺷراﯾط ﺑرای
ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗﺣﺻﯾﻼت ﮐﺎھش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣراﻗﺑت از ﮐودک در ﻣﻧزل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﯾد ،در اﯾن ﻣورد ﺑﮫ “ادارۀ ﻣرﮐزی
ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ” ﯾﺎ  CSNاطﻼع ﺑدھﯾد .در آن ﺻورت اﻣﺗﯾﺎزات ﻣﺷﺎﺑﮥ ﻣواردی
ﻣرﯾﺿﯽ اﻋﺗﺑﺎر ﻣﯾداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﮐورس را ﺗرک ﻣﯾﮕوﺋﯾد و ﯾﺎ ھم ﺧﻼف آﻧﭼﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده
اﺳت ،ﻧﻣرات ﮐﻣﺗری را ﻣﯾﺧواﻧﯾد،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ  CSNاطﻼع ﺑدھﯾد .ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﺗواﻧﯾم ﻣواظب ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ
ﺷﻣﺎ ﻣﺑﻠﻎ درﺳﺗﯽ را ﺑدﺳت ﺑﯾﺂورﯾد .در ﻏﯾر آن ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﻣﺎ ﻣﮑﻠف ﺑﮫ ﺑﺎزﭘرداﺧت ﭘول
ﺷوﯾد.
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اﮔر ﻣرﯾض ھﺳﺗﯾد و ﯾﺎاﮔر
ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣراﻗﺑت از ﮐودک در
ﻣﻧزل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﯾد ،ھﻣﭼﻧﺎن
در ﺻورت ﺗﻐﯾﯾر در ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺗﺎن ،ﺑﺎﯾد ھﻣﯾﺷﮫ
اطﻼع ﺑدھﯾد.

ورق ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ“ :ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی ﺑرای آﻏﺎز ﻧﻣودن ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾل” ﯾﺎ Studiestartsstöd
ﺑرای ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﺗﺑﻌﮥ ﺧﺎرﺟﯽ ھﺳﺗﯾد
i

•

Studiestartsstöd
Dari

ﺑرای اﯾن ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾد “ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ” ﯾﺎ  studiemedelو “ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی
ﺑرای آﻏﺎز ﻧﻣودن ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾل” ﯾﺎ  studiestartsstödرا در اداﻣﮫ ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد ﺑﺎﯾد ﺑﮫ
ﻗدری ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻣرات را ﺑدﺳت آورده و ﯾﺎ ﮐورس ھﺎ را ﺗﮑﻣﯾل ﻧﻣﺎﺋﯾد .ھرﺑﺎری ﮐﮫ ﺷﻣﺎ
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺟدﯾد ﺑﮫ ﻋﻣل ﻣﯾﺂورﯾد  CSNارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺗﺎن را اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھد .اﻣﺎ اﮔر
ﺷﻣﺎ در درس ھﺎی ﺗﺎن ﮐﺎﻣﯾﺎب ﻧﺷوﯾد ،ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺑﺎزﭘرداﺧت  studiestartsstödﻧدارﯾد.

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دورۀ ﭘرداﺧت  studiestartsstödﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد ﭼﮫ واﻗﻊ
ﻣﯾﺷود؟
اﮔر ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺧواھﯾد ﺑﻌد از آن ﮐﮫ ھﻔﺗﮫ ھﺎی  studiestartsstödﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾل ﺗﺎن اداﻣﮫ
ﺑدھﯾد ،در آن ﺻورت ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑرای درﯾﺎﻓت  studiemedelدر  CSNﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻣﺎﺋﯾد“ .ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ
ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ” ﯾﺎ  Studiemedelاز ﮐﻣﮏ ﺑﻼﻋوض اﻗﺗﺻﺎدی و ﻗرض ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت .ﺷﻣﺎ ﺧود ﺗﺻﻣﯾم
ﻣﯾﮕﯾرﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺻرﻓﺎ َ ﮐﻣﮏ ﺑﻼﻋوض اﻗﺗﺻﺎدی را درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﺋﯾد و ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﻣﯾﺧواھﯾد ﻗرض ﻧﯾز ﮐﻧﯾد.
آن ﭘول ھﺎی را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل ﻗرض ﺑدﺳت ﻣﯾﺂورﯾد ،ﺑﺎﯾد دوﺑﺎره ﺑﭘردازﯾد.

در ﻣورد “ادارۀ ﻣرﮐزی ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ” ﯾﺎ CSN
ادارۀ ﻣرﮐزی ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﯾﺎ  CSNآن ادارۀ اﺳت در ﺳوﯾدن ﮐﮫ studiestartsstödرا ﺗﻧظﯾم
ﻣﯾﮑﻧد .ﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﮐﻣﮏ ھﺎی دﯾﮕر اﻗﺗﺻﺎدی و ھﻣﭼﻧﺎن ﻗرﺿﮫ ھﺎی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ را ﻧﯾز ﺗﻧظﯾم ﻣﯾﮑﻧﯾم .ادارۀ
ﻣرﮐزی ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺳوﯾدن ﯾﮑﯽ از ﺳﺧﺎوﺗﻣﻧدﺗرﯾن )ادارات در ﻧوع ﺧود( در ﺟﮭﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﺑﮫ واﺳطﮥ اﻣﮑﺎن ﺑدﺳت آوردن ﮐﻣﮏ ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺎﯾد ھﻣﮫ اﻓراد در ﺳوﯾدن ﺑدون در ﻧظرداﺷت ﺳواﺑﻖ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی و ﺟﻔراﻓﯾﺎﯾﯽ ،ﺑﺗواﻧﻧد ﺗﺣﺻﯾل ﻧﻣﺎﯾﻧد.
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آﯾﺎ ﺳواﻻﺗﯽ دارﯾد؟ در csn.se
ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺟواب ﺳواﻻﺗﯽ زﯾﺎدی
را ﺑﯾﺂﺑﯾد .ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﯾﺗواﻧﯾد
ﺳواﻻت ﺗﺎن را از طرﯾﻖ وﯾب
ﺳﺎﯾت ،ﻓﯾس ﺑوک و ﯾﺎ ھم ﺗﯾﻠﻔون
ﺷﻣﺎره  276 000ـ 0771
ﻣطرح ﻧﻣﺎﺋﯾد.

