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ﺑرﮔﮥ اطﻼﻋﺎﺗﯽ :ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮥ ﺷروع ﺗﺣﺻﯾﻼت
ﺑرای اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ

ا ّطﻼﻋﺎت ﺑرای اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ

ﮐﻣﮏ ﺑرای ﺷروع ﺗﺣﺻﯾﻼت در ﺻورت ﺑﯾﮑﺎری
ﮐﻣﮏ ﺑرای ﺷروع ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻏراﻣﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺻورت ﺑﯾﮑﺎری ﺑرای ﺗﺣﺻﯾﻼت
در ﺳطﺢ دﺑﯾرﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣدّت ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﯾﺗواﻧﯾد درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾد ﮐﺎر ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد.
ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد در ﮐﻣون ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ ﺧودﺗﺎن ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮥ ﺷروع
ﺗﺣﺻﯾﻼت درﺧواﺳت دھﯾد.

ﮐدام ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺷﺎﻣل اﯾن ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮥ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد؟
ﺗﺣﺻﯾﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﻖ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮥ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ را ﻣﯾدھﻧد ﻋﺑﺎرﺗﻧد از
ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺳطﺢ اﺑﺗداﺋﯽ و دﺑﯾرﺳﺗﺎن در ﮐﻣووﮐس ) ﺑﮫ ﻏﯾر از اس اف ای
•
) ،(SFIﺗﺣﺻﯾﻼت ﺷﺧﺻﯽ ﯾﺎ ﺗﺣﺻﯾﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺎرآﻣوزی ادﻏﺎم ﻣﯾﺷوﻧد(.
دوره ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ در ﺳطﺢ اﺑﺗداﺋﯽ و دﺑﯾرﺳﺗﺎن در آﻣوزﺷﮕﺎه ﺑزرﮔﺳﺎﻻن.
•

ﺑرای ﮔرﻓﺗن اﯾن ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﭼﮫ ﺷراﯾطﯽ وﺟود دارد؟
اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﺑﻌﺿﯽ از اﯾن ﺷراﯾط ﻻزم ﺑرای اﺣﻘﺎق اﯾن ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮥ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧﯾم:
ﺑﺎﯾد ﺑﯾن  25ﺗﺎ  60ﺳﺎل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد) ﺣﻖ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ از ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ
•
 25ﺳﺎﻟﺗﺎن ﺗﻣﺎم ﻣﯾﺷود ﺗﺎ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ  60ﺳﺎﻟﺗﺎن را ﺗﻣﺎم ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ داده ﻣﯾﺷود(.
در طﯽ دوازده ﻣﺎه اﺧﯾر ﺣداﻗل ﺷش ﻣﺎه ﺑﯾﮑﺎر ﺑﺎﺷﯾد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ در ﯾﮑﯽ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ
•
ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐرده و ﯾﺎ در اﻗداﻣﺎت ﺟﺎﯾﮕﯾری در ﮐﺎر و زﻧدﮔﯽ ﺷرﮐت
ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد ھم ﺑﯾﮑﺎر ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﯾد.
ﺑﺎﯾد ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻗﺑﻠﯽ ﮐﻣﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد و ﺑرای ﭘﯾدا ﮐردن ﮐﺎر ﻧﯾﺎز ﺷدﯾدی ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺳطﺢ
•
اﺑﺗداﺋﯽ ﯾﺎ دﺑﯾرﺳﺗﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .اﯾن ﺷراﯾط از طرف ﮐﻣون ﺷﻣﺎ ﺑررﺳﯽ ﺧواھﻧد ﺷد.
ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد در طﯽ ﺳﮫ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ از ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮥ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد.
•
ﺷﻣﺎ ﺣداﻗل ﺑﺎﯾد  %50از ﯾﮏ دورۀ ﺣداﻗل ﺳﮫ ھﻔﺗﮫ ای ﺗﻣﺎم وﻗت در ﺣﺎل ﺗﺣﺻﯾل ﺑﺎﺷﯾد.
•

در ﻣورد اﯾن ﺷراﯾط ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد
در ﺳﺎﯾت  csn.seﺑﯾﺷﺗر
ﺑﺧواﻧﯾد.

در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ از ﻗﺑل وام ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ دارﯾد ﻧﺑﺎﯾد در ﺑﺎزﭘرداﺧت آن ﺗﺄﺧﯾر ﮐﻧﯾد .در ﺻورت داﺷﺗن
ﺳؤاﻻت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ ﮐﻣﯾﺗﮥ ﻣرﮐزی ﭘﺷﺗواﻧﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ  CSNﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
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ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ھﺳﺗﻧد ﺑﺎﯾد در اﺑﺗدا ﺷراﯾط ﮔرﻓﺗن ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺳوﺋدی را ھم
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﺟﺎزۀ اﻗﺎﻣت داﺋم دارﯾد ) (PUTو در ﺳوﺋد زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧﯾد ،ﻣﻌﻣوﻻً ﺣﻖ
اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺳوﺋدی را دارﯾد .اﯾن ﺷراﯾط ﺷﺎﻣل ﺣﺎل ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل داﺷﺗن
ﻋﻧوان ﭘﻧﺎھﺟوﯾﯽ و ﯾﺎ ﻣﺷﺎﺑﮫ آن از طرف ادارۀ ﻣﮭﺎﺟرت اﺟﺎزۀ اﻗﺎﻣت ﻣوﻗت درﯾﺎﻓت ﮐرده اﻧد ﻧﯾز ﻣﯽ
ﺷود .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﺟﺎزۀ اﻗﺎﻣت داﺋم و ﯾﺎ ﺷراﯾط ﻣﺷﺎﺑﮫ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن را ﻧدارﯾد ،ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻧوع ﺗﺎﺑﻌﯾّت ﺷﻣﺎ
ﻗواﻧﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ در اﯾن ﻣوارد ﺻدق ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﺗﺎ ﭼﮫ ﻣدّت ﻣﯾﺗواﻧﯾد از ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮥ ﺷروع ﺗﺣﺻﯾﻼت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد؟
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎم وﻗت درس ﻣﯾﺧواﻧﯾد ،ﺣداﮐﺛر ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﻣدّت  50ھﻔﺗﮫ ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮥ ﺷروع
ﺗﺣﺻﯾﻼت درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد .اﮔر ﻧﯾﻣﮫ وﻗت درس ﻣﯽ ﺧواﻧﯾد اﯾن ﻣدّت  100ھﻔﺗﮫ ﺧواھد ﺑود .در ﺻورﺗﯽ
ﮐﮫ ﺣﺿﺎﻧت ﻓرزﻧدی را دارﯾد ﻣﻘدار اﯾن ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﻏراﻣت اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد.

ﻣﺎ ﺗﺣﺻﯾل را ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
csn.se

ﺻﻔﺣﮫ
 1از 2

ﻣﻘﺎدﯾر ﮐﻧوﻧﯽ ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ را ﻣﯽ
ﺗواﻧﯾد در ﺳﺎﯾت  csn.seﺑﯾﻧﯾد.
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ﭼطور ﻣﯾﺗواﻧﯾد درﺧواﺳت دھﯾد؟
ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد در ﮐﻣون ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ ﺧودﺗﺎن ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮥ ﺷروع ﺗﺣﺻﯾﻼت درﺧواﺳت
دھﯾد .آﻧﮭﺎ ھر ﺳﺎﻟﮫ ﻣﺑﻠﻐﯽ ﺑﺎﺑت ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮥ ﺷروع ﺗﺣﺻﯾﻼت درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .و اﯾن ﻣﺑﻠﻎ درﯾﺎﻓﺗﯽ
ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧدۀ ﺗﻌداد ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧﻧد از آن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .ﺑرای اﯾن ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾد ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً
ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮥ ﻣرﮐزی ﭘﺷﺗواﻧﮥ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ  CSNدرﺧواﺳت دھﯾد.
ﺑﮫ اﯾن ﺻورت اﻗدام ﻣﯾﮑﻧﯾد:
.1
.2

.3

ﺑﺎ ﻣﺳﺋول ﺧود در ادارۀ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ و ﯾﺎ ﮐﻣون ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑداﻧﯾد ﭼﮫ ﮐﺳﯽ در ﮐﻣون ﺷﻣﺎ
ﻣﯾﺗواﻧﯾد در اراﺋﮥ درﺧواﺳت ﮐﻣﮑﺗﺎن ﮐﻧد.
ﺷﻣﺎ در ﮐﻣون ﺧود ﺑرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺧود و درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮥ ﺷروع
ﺗﺣﺻﯾﻼت راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷوﯾد .ﮐﻣون اﯾن ﻣوﺿوع را ﺑررﺳﯽ ﮐرده و در ﻣورد اﯾن ﮐﮫ ﺷﻣﺎ
ﺟزء ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ اﯾن ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ را درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﻧﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،و ﻣﺛﻼً
در اﯾن ﻣورد ﺑﮫ ﺳﺎﺑﻘﮥ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﮐم ﺷﻣﺎ ھم ﺗوﺟّﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺷﻣﺎ ﺑﻌداً درﺧواﺳت ﺧود را ﺑﮫ
ﮐﻣﯾﺗﮥ ﻣرﮐزی ﭘﺷﺗواﻧﮥ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ  CSNﻣﯽ ﻓرﺳﺗﯾد.
ﮐﻣﯾﺗﮥ ﻣرﮐزی ﭘﺷﺗواﻧﮥ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ  CSNﺷراﯾط ﺷﻣﺎ را ﺑررﺳﯽ ﮐرده ﺗﺻﻣﯾم ﺧود را در
ﻣورد دادن ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮥ ﺷروع ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑرای ﺷﻣﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺑﻌﮫ
ﺧﺎرﺟﯽ ھﺳﺗﯾد دو ﻧﺗﯾﺟﮫ اﻋﻼم ﺧواھد ﺷد ،اوﻻً اﯾن ﮐﮫ آﯾﺎ در ﮐل ﺑرای ﮔرﻓﺗن ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ
ھﺎی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺳوﺋد واﺟد ﺷراﯾط ھﺳﺗﯾد ﯾﺎ ﻧﮫ و ﺛﺎﻧﯾﺎ ً آﯾﺎ اﯾن ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮥ ﺷروع ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺑﮫ
ﺷﻣﺎ ﺗﻌﻠّﻖ ﻣﯽ ﮔﯾرد ﯾﺎ ﻧﮫ.

در زﻣﺎن ﺗﺣﺻﯾل ﺑﮫ اﯾن ﻣوارد ﺗوﺟّﮫ ﮐﻧﯾد
•

•

•

•

در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎر ﺷوﯾد ﺣﺗﻣﺎ ً ﺑﺎﯾد آن را ﺑﮫ ادارۀ ﺑﯾﻣﮫ اطﻼع دھﯾد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﮐﻣﮏ
ھزﯾﻧﮥ ﺷروع ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺧود را ﺣﻔظ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد و ﺷروطﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻧﺗﯾﺟﮥ دوره وﺟود دارد
ﺑرای ﺷﻣﺎ آﺳﺎﻧﺗر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﻧﮕﮭداری از ﻓرزﻧد ﺑﯾﻣﺎرﺗﺎن در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯾد اﯾن ﻣوﺿوع را ﺑﮫ
ﮐﻣﯾﺗﮥ ﻣرﮐزی ﭘﺷﺗواﻧﮥ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ  CSNاطﻼع دھﯾد .در اﯾن ﺣﺎﻟت ﺗﻣﺎم ﺷراﯾط ،ﻣﺎﻧﻧد ﺷراﯾط
ﺑﯾﻣﺎری ﺧود ﺷﻣﺎ ﻣﺣﺳوب ﺧواھد ﺷد.
ِ
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ درس را رھﺎ ﮐﻧﯾد و ﯾﺎ ﺗﻌداد واﺣد ھﺎی ﮐﻣﺗری از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ
رﯾزی ﺷده ﺑود ﺑﺧواﻧﯾد ،آن را ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮥ ﻣرﮐزی ﭘﺷﺗواﻧﮥ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ  CSNاطﻼع دھﯾد ﺗﺎ
ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾم ﻣﺑﻠﻎ درﺳت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﺷود .وﮔرﻧﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺟﺑور ﺷوﯾد ﻣﺑﻠﻎ
درﯾﺎﻓﺗﯽ را ﭘس ﺑدھﯾد.
ﺑرای اداﻣﮥ ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮥ ﺷروع ﺗﺣﺻﯾﻼت و ﯾﺎ ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺑﺎﯾد ﺗﻌداد واﺣد و ﯾﺎ
ﺗﻌداد دروس ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﮕذراﻧﯾد .ھر ﺑﺎری ﮐﮫ درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﻣﯾﺗﮥ ﻣرﮐزی
ﭘﺷﺗواﻧﮥ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ  CSNآن را ﺑر اﺳﺎس ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺷﻣﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .وﻟﯽ در
ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻗﺑوﻟﯽ ﻧﮕرﻓﺗﯾد ﻻزم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮥ درﯾﺎﻓت ﺷدۀ ﻗﺑﻠﯽ را ﭘس ﺑدھﯾد.

در ﺻورت ﺑﯾﻣﺎری ﺧود ﯾﺎ
ﻓرزﻧدﺗﺎن و ﯾﺎ در ﺻورت وﺟود
ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ در ﺗﺣﺻﯾﻼﺗﺗﺎن ﺣﺗﻣﺎ ً
اطﻼع دھﯾد.

ﺑﻌد از اﺗﻣﺎم دورۀ ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﺷروع ﺗﺣﺻﯾﻼت ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺗد؟
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در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﻌد از اﺗﻣﺎم ھﻔﺗﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮥ ﺷروع ﺗﺣﺻﯾﻼت را ﮔرﻓﺗﯾد ﺑﺧواھﯾد ﺑﮫ
ﺗﺣﺻﯾﻼﺗﺗﺎن اداﻣﮫ ﺑدھﯾد ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﮐﻣﯾﺗﮥ ﻣرﮐزی ﭘﺷﺗواﻧﮥ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ  CSNﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮥ
ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﮐﻧﯾد .اﯾن ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﺷﺎﻣل ﻏراﻣت و وام ﻣﯾﺷود .ﺷﻣﺎ ﺧودﺗﺎن ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯾﮕﯾرﯾد ﮐﮫ ﻓﻘط ﻏراﻣت
را درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد ﯾﺎ وام ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ھم ﺑﮕﯾرﯾد .در ﺻورت درﯾﺎﻓت وام ﺑﺎﯾد آن را ﺑﺎزﭘرداﺧت ﮐﻧﯾد.

در ﻣورد ﮐﻣﯾﺗﮥ ﻣرﮐزی ﭘﺷﺗواﻧﮥ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ CSN
ﮐﻣﯾﺗﮥ ﻣرﮐزی ﭘﺷﺗواﻧﮥ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ) (CSNﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺳوﺋد اﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﮏ ھﺎی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ را اﻋطﺎء ﻣﯽ
ﮐﻧد .در اﯾن ﻣرﮐز اﻧواع دﯾﮕر ﻏراﻣت و وام ھﺎی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ھم اﻋطﺎء ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺳﯾﺳﺗم ﭘﺷﺗواﻧﮥ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
ﯾﮑﯽ از ﺑﮭﺗرﯾن و ﺳﺧﺎوﺗﻣﻧد ﺗرﯾن ﺳﯾﺳﺗم ھﺎ در ﻧوع ﺧود در دﻧﯾﺎﺳت .ﺑﮫ ﻟطف ﮔرﻓﺗن ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ،
ھﻣﮫ اﻓراد ،ﻓﺎرغ از ﭘﯾﺷﯾﻧﮥ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی و ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﺧود ﻣﯾﺗواﻧﻧد در ﺳوﺋد ﺗﺣﺻﯾل ﮐﻧﻧد.

ﻣﺎ ﺗﺣﺻﯾل را ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
csn.se

ﺻﻔﺣﮫ
 2از 2

آﯾﺎ ﺳؤاﻟﯽ دارﯾد؟ در ﺳﺎﯾت
 csn.seﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺟواب ﺑﺳﯾﺎری
از ﺳؤاﻻت را ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد .ﺷﻣﺎ از
طرﯾﻖ ﺳﺎﯾت ،ﻓﯾس ﺑوک و ﯾﺎ ﺗﻠﻔن
 276000-0771ھم ﻣﯾﺗواﻧﯾد
ﺳؤاﻻت ﺧود را ﻣطرح ﮐﻧﯾد.

