
کمک ھزینھ تحصیلی سوئدی برای 
 تحصیالت در سوئد
 برای شما کھ تبعھ کشور دیگری ھستید

 
ید درباره  ن در این برگھ اطالعاتی میتوا
فاده از  تباع خارجی حق است ا اینکھ کدام 

کمک مالی (کمک ھزینھ تحصیلی سوئدی 
کارآموزی، کمک تحصیلی بالعوض، حقوق 

ھزینھ شروع بھ تحصیل و کمک مالی 
ر سوئد را دارند برای تحصیل د) تحصیلی

نید  لبی بخوا توجھ داشتھ باشید کھ مطا
این برگھ مطالبی عمومی است   اطالعات 

قانون نیست  .و متن 

 کمک ھزینھ تحصیلی سوئدی
ھنگامی کھ شما تقاضای کمک ھزینھ 

یا CSNتحصیلی میکنید  آ بر  بررسی میکند 
فاده از کمک  پایھ مقررات سوئد شما حق است

یا میتوان شما را  ھزینھ تحصیلی را دارید 
تحادیھ اروپا ھم  پایھ مقررات حقوقی ا بر 

با یک تبعھ سوئد دانست. ھنگامی کھ  سنگ 
CSN  فاده از تصمیم گرفت کھ بشما حق است

کمک ھزینھ تحصیلی سوئدی را بدھد یا شما 
ایھ مقررات حقوقی  تحادیھ اروپا را بر پ  ا

با یک تبعھ سوئد بھ حساب آورد  ھم سنگ 
ھمچنین آزمایش میکند کھ شما دارای سایر 

شرایط گرفتن کمک ھزینھ تحصیلی نیز 
 باشید 

بر پایھ مقررات سوئد چھ کسی از این حق برخوردار 
 میشود؟

اگر شما در سوئد زندگی میکنید و یکی از 
فاده   شرایط زیرین را دارا ھستید حق است

 از کمک ھزینھ تحصیلی سوئدی را دارید:
 

 دارای اجازه اقامت دایم
 باشید 

قامت  اداره کل مھاجرت اجازه ا اگر شما از 
یم فاده از کمک ھزینھ  دا اید حق است گرفتھ 

 تحصیلی سوئدی را دارید. 

شما با یک تبعھ سوئد صاحب فرزند شده اید و داری یک 
 اجازه اقامت معتبر ھستید

اگر شما با یک تبعھ سوئد صاحب فرزندی 
با یکدیگر در سوئد اقامت دارید  شده و 
فاده از کمک ھزینھ  ید از حق است ن میتوا
تحصیلی سوئدی برخوردار شوید. شما 

قامت معتبر بر  ید یک اجازه ا با ھمچنین 
مبنای ارتباط خانوادگی یا آن فرد تبعھ 

 سوئد داشتھ باشید. 
 

چیزی شبیھ بھ آن در سوئد  یی یاشما دارای وضعیت پناه جو
 ھستید

ینست کھ  اداره کل مھاجرت ا اگر ارزیابی 
نیاز بھ حمایت  شما پناھجو ھستید کسانی کھ 

دارند و یا کسانی کھ بر پایھ شرایط بغایت 
ند  ا قامت دریافت کرده  دردناک اجازه ا
فاده از کمک ھزینھ  ند از حق است ن میتوا
ھ تحصیلی سوئدی برخوردار شوند شما ک

فاده از کمک ھزینھ  پناھجو ھستید حق است
 تحصیلی را ندارید

 
و ارتباط خانوادگی ثابت در  شما دارای حق اقامت ھستید و

 سوئد دارید
باط  قامت و ارت اگر شما دارای حق ا

ید  ن ید میتوا ثابت در سوئد ھست خانوادگی 
فاده از کمک  برخوردار باشید از حق است
قامت ھزینھ تحصیلی شما دارای اجازه ا

ید اگر شما  نرمال ھست
ا  •  تحادیھ اروپ  تبعھ یکی از کشورھای ا

یا یکی از کشورھای  یا سوییس  ESSو  و 
  باشید

تباع کشورھای •  ا ا  با یکی از  تحادیھ اروپ ا
یا سوییس (کھ سوئدی نیست) و در  و 
قامت دارد ازدواج کرده یا  سوئد حق ا

 زندگی میکند. 
 
 

ثابت با سوئد ید  ارتباط خانوادگی  ن می توا
 بگیرید اگر شما

 در سوئد دستکم دو سال کار کرده باشید •
از دستکم دو سال پیش در سوئد ازدواج  •

ید. با کسی زندگی میکن یا  ید  ا  کرده 
 

ینجا کار میکنید دستکم در دو سال  ا اگر در 
نیم وقت کار کرده باشید.  ید دستکم  با گذشتھ 

این مدت مقیم  بایستی ظرف  شما ھمچنین 
بوده باشید. مدت زمان کار شما از آن سوئد 

بار آخر بھ سوئد  روزی حساب میشود کھ 
ید. این ھا بعنوان  قامت کن ینجا ا ا تا در  آمدید 

 کار حساب میشود
 استخدام در سوئد • 
کار در شرکت خود کھ در سوئد بھ ثبت  • 

 رسیده باشد
نگھداری از فرزند خود در صورتی کھ  • 

 زیر ده سال باشد
 ی ثبت شده در اداره کاریابی سوئدبیکار • 
بازار کار •   شرکت در آموزش ھای 
لعھ در سوئدی برای مھاجران ( •  ) sfiمطا

یا مطالعھ زبان سوئدی حداکثر   و 
بتدایی ا لھ   در سطح دوران نھ سا

 زمانی کھ برای آن غرامت ناشی  • 
ند  بیماری یا غرامت فعالیت و مان  از 

ید. ا ینھا گرفتھ   ا
 

یا ازدواج  اگر شما با ید و  کسی زندگی میکن
ید دستکم دو سال باھم در سوئد  با ید  ا کرده 

زندگی کرده باشید. زمان کوتاھتر ھم 
باھم  پذیرفتھ میشود اگر شما چھار سال 
زندگی کرده باشید و یک سال آن را در 
با ھم فرزندی  یا اگر  سوئد بوده باشید و 

با سوئد  داشتھ باشید ارتباط خانوادگی ثابت 
طریق زندگی کردن با یک تبعھ خارجی  از

بمدت دستکم دو سال در سوئد نیز بدست می 
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ید. یا کسی  آ یا زن و   در این حالت شوھر 
ید نیز حق خواھد  کھ با او زندگی میکن

داشت مطابق مقررات جاری از کمک ھزینھ 
با ھم  فاده کند. اگر فرزندی  تحصیلی است
 دارید زمان کوتاھتر نیز پذیرفتھ میشود.

 
 سوئد آمدید  سال بودید ھنگامی کھ بھ 20شما زیر 

ینجا  ا تا در  اگر ھنگامی کھ بھ سوئد آمدید 
ید از  20زندگی کنید زیر  ن سال بودید میتوا

فاده از کمک ھزینھ تحصیلی سوئدی  حق است
 برخوردار شوید

ا  •  اقامت در سوئد دارید و مادر ی شما حق 
پدر شما در سوئد کار کرده است. در باره 

ا کار  قامت و آنچھ کھ ھم سنگ ب حق ا
محسوب میشود در بخش پیشین بیشتر 

نید.  بخوا
شما و مادر و پدرتان دارای یک اجازه  • 

پایھ ارتباط خانوادگی  قامت معتبر بر  ا
با فردی کھ در سوئد زنگی میکند  ثابت 

ید.   ھست
یا نھادی  •  شما در یک خانھ سرپرست 

اده وابستھ بھ یک اداره سوئدی اسکان د
ید.  ا  شده 

شما دارای یک سرپرست ویژه منصوب  • 
لدین ھستید. ا قانون وا  شده مطابق ب

مطابق مقررات حقوقی اتحادیھ اروپا چھ کسی ھم سنگ 
 یک تبعھ سوئد است؟

تبعھ سوئد محسوب  با یک  شما ھمسنگ 
در  میشوید اگر حایز یکی از شرایطی کھ

ید باشید آ بدنبال می   یکی از بخش ھایی کھ 
 

 سوئد کار میکنید یا کار کرده اید شما در
 EU/EESشما کھ تبعھ یکی از کشورھای 

نید ھمسنگ یک تبعھ  ید میتوا یا سوییس ھست
سوئد باشید اگر شما یک نیروی کار مھاجر 

یا یک صاحب شرکت در سوئد باشید   و 
ینکھ بتوان شما را نیروی کار   برای ا

بایستی  ند  مھاجر و یا صاحب شرکت خوا
ندازه کافی شما ظ ا رف مدت کافی و بھ 

ساعت کار در ھفتھ داشتھ باشید شما 
با تحصیل بھ کار خود  ید ھمزمان  با ھمچنین 

ادامھ دھید. برای اینکھ کار کردن حساب 
شود الزم است کھ شما در سوئد استخدام 

یا استخدام بوده باشید. شما برای  باشید 
یا گرفتھ باشید.  ید حقوق بگیرید  با  کارتان 

ای شما کھ صاحب شرکت ھستید الزم بر 
ّ یاتی  ل داشتھ باشید و  Fاست کھ برگھ ما

لیات ثبت باشد اداره ما  شرکت شما نزد 
 شما ھمچنین بایستی فعاالنھ در شرکت  

 خود کار کنید
شما کھ دیگر کار نمی کنید در برخی  

نید موقعیت خود را بعنوان  موارد می توا
نیروی کار مھاجر یا صاحب شرکت در 

وئد حفظ کنید این موقعیت را بطور س
ید  نید ظرف مدت معینی حفظ کن معمول میتوا

بتھ اگر یکی از شرایطی را کھ بھ دنبال  ل ا
ید دارا باشید:  آ  می 

شما در یک رشتھ تحصیلی کھ پیوند  • 
با یک حرفھ دارد تحصیل میکنید  نزدیک 

ید و از نظر  یا می خواھید تحصیل کن
ید  محتوا ارتباطی بین آن کاری کھ میکن
 با تحصیالت شما وجود دارد.

ید بھ دلیل  •  ن شما بطور موقت فعال نمی توا
یا حادثھ ای کار کنید  بیماری 

اید و  •  شما بھ اجبار در سوئد بیکار شده 
نام  اداره کار ثبت  بعنوان کار جو نزد 

ید. ا  کرده 
 

  EU/EESشما از خویشاوندان یکی از اتباع کشورھای 
 کھ در سوئد کار میکندیا سوییس ھستید 

تباع یکی  ا شما کھ از خویشاوندان یکی از 
باشید  EU/EESاز کشورھای  یا سوییس می

و بعنوان نیروی کار مھاجر یا صاحب 
نید ھمسنگ  ید میتوا  شرکت در سوئد ھست

تبعھ سوئد محسوب شوید.   یک 
شما را میتوان بعنوان خویشاوند حساب  

 کرد اگر خویشاوند باشید
با او رنگی میکنیدشوھر، ز •  ن، کسی کھ 

 سال  21کودک زیر  • 
 و در برخی موارد اگر شما

یا پدر خود دارید  •   وابستگی مالی بھ مادر 
 وابستگی مالی بھ فرزند خود دارید • 
 

اید و با کسی زندگی  شما کھ ازدواج کرده 
تبعھ سوئد است معموال بعنوان  ید کھ  میکن

تحادیھ اروپا محسوب  خویشاوند یک تبعھ ا
نمی شود. بھ این دلیل کھ یک تبعھ سوئد 
بتھ  ل ا معموال مھاجر بھ کشور خود نیست. 

پایھ مقررات حقوقی  تبعھ سوئد بر  یک 
ند  اتحادیھ اروپا در برخی موارد میتوا

بعنوان یک نیروی کار مھاجر ارزیابی شود 
با  یا زنی بھمراه خانواده خود  اگر مردی 

فاده از حق خود کھ گردش آزاد نیروی  است
کار باشد در یک کشور از کشورھای 

EU/EES  یا سوییس ساکن شود و بعد  و 
اینجا کار  نجا بھ سوئد برگشتھ و در  از آ

  کند.
 

 ئد ھستیدسو شما دارای اجازه اقامت دایم در
تباع کشورھای  ا  EU/EESشما کھ یکی از 

نید ھمسنگ یک تبعھ سوئد  ھستید می توا
یم  قامت دا محسوب شوید اگر دارای حق ا

PUR  در سوئد باشید. اگر شما بطور
قانونی در سوئد و بدون وقفھ دستکم بمدت 

ید معموال دارای  اقامت داشتھ ا پنج سال 
PUR تبعھ ھیچ  ھستید. شمایی کھ خودتان 

ما  EU/EESیک از کشورھای  ید ا نیست

ید  خویشاوند چنین فردی (سوئدی نھ) ھست
با یک تبعھ سوئد  نید ھمسنگ  نیز میتوا
محسوب شوید بشرطی کھ از اداره کل 

یم دریافت کرده  قامت دا مھاجرت کارت ا
نید  باشید.  دریافت  PURشما حتی میتوا

باع  ت ا  EU/EESکنید اگر خویشاوند یکی از 
با یکدیگر بطور (سوئدی نھ)  باشید و 

قانونی و بدون وقفھ دستکم بمدت پنج سال 
ید. ا اقامت داشتھ   در سوئد 

قامت   نید حق ا  در برخی موارد میتوا
ید. برای اطالعات  یم را از قبل دریافت کن دا

با   تماس بگیرید CSNبیشتر 
 

 شما دارای وضعیت مقیم ثابت ھستید
نید ھم سنگ یک تبعھ سوئد باشی د شما میتوا

 بشرطی کھ 
ا باشید •  تحادیھ اروپ  تبعھ یک کشور خارج ا
 و
اداره کل مھاجرت اجازه اقامت  •  از 

دریافت کرده اید زیرا دارای وضعیت 
یا کشور دیگری در  مقیم ثابت در سوئد 

ید. تحادیھ اروپا ھست  ا
 

 مقررات ویژه
مقررات ویژه ای برای فرزندان 

پژوھشگران میھمان در سوئد، فرزندان 
تب ا ا اع ترکیھ کھ در سوئد کار میکنند ی

خویشاوندان افراد دارای کارت آبی در 
 سوئد وجود دارد برای اطالعات بیشتر 

 تماس بگیرید CSNبا 

 اطالعات بیشتر
درباره کمک مالی تحصیلی بال عوض، 
 حقوق کارآموزی، کمک مالی تحصیلی 

و کمک ھزینھ شروع بھ تحصیل اطالعات 
یابید  این آدرس می  بیشتری در 

www.csn.se  نید در آنجا ھم چنین میتوا
لبی در باره چگونگی درخواست این  مطا

نید. ید  کمک ھای تحصیلی بخوا ل ی  اگر ما
ید  CSNبا فردی در  ن  صحبت کنید میتوا

کاری  0771 - 276 000بھ ما و بھ شماره 
 تماس بگیرید 16:30تا  8:00بین ساعت 

 

 

 کشورھای عضو اتحادیھ اروپا از این قرارند
بلژیک، بلغارستان، قبرس، دانمارک، استونی، فنالند، 

ایتالیا، کرواسی، لتونی، لیتوانی، فرانسھ، یونان، ایرلند، 
لوکزامبورک، مالت، ھلند، لھستان، پرتقال، رومانی، 

اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، بریتانیا، چک، آلمان، 
 . مجارستان و اتریش

 
منطقھ ھمکاری اقتصادی ( EES کشورھای عضو

 اروپا) از این قرارند
  روژکشورھای اتحادیھ اروپا و ایسلند، لیختن اشتاین و ن


