ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺳوﺋدی ﺑرای
ﺗﺣﺻﯾﻼت در ﺳوﺋد
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﮫ ﺗﺒﻌﮫ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ھﺴﺘﯿﺪ
CSN FAKTABLAD FARSI

در اﯾﻦ ﺑﺮﮔﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ درﺑﺎره
اﯾﻨﮑﮫ ﮐﺪام اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از
ﮐﻤﮏ ھﺰﯾﻨﮫ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺳﻮﺋﺪی ) ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻼﻋﻮض ،ﺣﻘﻮق ﮐﺎرآﻣﻮزی ،ﮐﻤﮏ
ھﺰﯾﻨﮫ ﺷﺮوع ﺑﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ( ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ د ر ﺳﻮﺋﺪ را دارﻧﺪ
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ
اطﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﺑﺮﮔﮫ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ
و ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺴﺖ .
ﮐﻤﮏ ھﺰﯾﻨﮫ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺳﻮﺋﺪی

ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﮏ ھﺰﯾﻨﮫ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ  CSNﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ آﯾﺎ ﺑﺮ
ﭘﺎﯾﮫ ﻣﻘﺮرات ﺳﻮﺋﺪ ﺷﻤﺎ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﮏ
ھﺰﯾﻨﮫ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را دارﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﺷﻤﺎ را
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ھﻢ
ﺳﻨﮓ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺒﻌﮫ ﺳﻮﺋﺪ داﻧﺴﺖ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ
 CSNﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﺑﺸﻤﺎ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از
ﮐﻤﮏ ھﺰﯾﻨﮫ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺳﻮﺋﺪی را ﺑﺪھﺪ ﯾﺎ ﺷﻤﺎ
را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ
ھﻢ ﺳﻨﮓ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺒﻌﮫ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب آورد
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
ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮﯾﻦ را دارا ھﺴﺘﯿﺪ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده
از ﮐﻤﮏ ھﺰﯾﻨﮫ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺳﻮﺋﺪی را دارﯾﺪ:
دارای اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ داﯾﻢ
ﺑﺎﺷﯿﺪ

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از اداره ﮐﻞ ﻣﮭﺎﺟﺮت اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ
داﯾﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﯾﺪ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﮏ ھﺰﯾﻨﮫ
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
ﺷﺪه و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺳﻮﺋﺪ اﻗﺎﻣﺖ دارﯾﺪ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﮏ ھﺰﯾﻨﮫ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺳﻮﺋﺪی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﯾﺪ .ﺷﻤﺎ
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی ارﺗﺒﺎط ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﯾﺎ آن ﻓﺮد ﺗﺒﻌﮫ
ﺳﻮﺋﺪ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺷﻤﺎ دارای وﺿﻌﯿﺖ ﭘﻨﺎه ﺟﻮﯾﯽ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﮫ ﺑﮫ آن در ﺳﻮﺋﺪ
ھﺴﺘﯿﺪ

اﮔﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ اداره ﮐﻞ ﻣﮭﺎﺟﺮت اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ
ﺷﻤﺎ ﭘﻨﺎھﺠﻮ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ
دارﻧﺪ و ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻐﺎﯾﺖ
دردﻧﺎک اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﮏ ھﺰﯾﻨﮫ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺳﻮﺋﺪی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﮐ ﮫ
ﭘﻨﺎھﺠﻮ ھﺴﺘﯿﺪ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﮏ ھﺰﯾﻨﮫ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را ﻧﺪارﯾﺪ

ﺷﻤﺎ دارای ﺣﻖ اﻗﺎﻣﺖ ھﺴﺘﯿﺪ و و ارﺗﺒﺎط ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺛﺎﺑﺖ در
ﺳﻮﺋﺪ دارﯾﺪ

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ دارای ﺣﻖ اﻗﺎﻣﺖ و ارﺗﺒﺎط
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺛﺎﺑﺖ در ﺳﻮﺋﺪ ھﺴﺘﯿﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﯿﺪ از ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﮏ
ھﺰﯾﻨﮫ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ دارای اﺟﺎزه ا ﻗﺎﻣﺖ
ﻧﺮﻣﺎل ھﺴﺘﯿﺪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ
• ﺗﺒﻌﮫ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ
و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی  ESSو ﯾﺎ ﺳﻮﯾﯿﺲ
ﺑﺎﺷﯿﺪ
• ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﺗﺒﺎع ﮐﺸﻮرھﺎی اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ
و ﯾﺎ ﺳﻮﯾﯿﺲ )ﮐﮫ ﺳﻮﺋﺪی ﻧﯿﺴﺖ( و در
ﺳﻮﺋﺪ ﺣﻖ اﻗﺎﻣﺖ دارد ازدواج ﮐﺮده ﯾﺎ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ارﺗﺒﺎط ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﻮﺋﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ
• در ﺳﻮﺋﺪ دﺳﺘﮑﻢ دو ﺳﺎل ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ
• از دﺳﺘﮑﻢ دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﺳﻮﺋﺪ ازدواج
ﮐﺮده اﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ دﺳﺘﮑﻢ در دو ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﮑﻢ ﻧﯿﻢ وﻗﺖ ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ظﺮف اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﻘﯿﻢ
ﺳﻮﺋﺪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﺎر ﺷﻤﺎ از آن
روزی ﺣﺴﺎب ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ ﺑﺎر آﺧﺮ ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪ
آﻣﺪﯾﺪ ﺗﺎ در اﯾﻨﺠﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ھﺎ ﺑﻌﻨﻮان
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
• ﺑﯿﮑﺎر ی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اداره ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺳﻮﺋﺪ
• ﺷﺮﮐﺖ در آﻣﻮزش ھﺎی ﺑﺎزار ﮐﺎر
• ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ در ﺳﻮﺋﺪی ﺑﺮای ﻣﮭﺎﺟﺮان ) ( sfi
و ﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی ﺣﺪاﮐﺜﺮ
در ﺳﻄﺢ دوران ﻧﮫ ﺳﺎﻟﮫ اﺑﺘﺪاﯾﯽ
• زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای آن ﻏﺮاﻣﺖ ﻧﺎﺷﯽ
از ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﻏﺮاﻣﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﯾﻨﮭﺎ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﯾﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ازدواج
ﮐﺮده اﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﮑﻢ دو ﺳﺎل ﺑﺎھﻢ در ﺳﻮﺋﺪ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ .زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎھﺘﺮ ھﻢ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﺑﺎھﻢ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﯾﮏ ﺳﺎل آن را در
ﺳﻮﺋﺪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﯾﺎ اﮔﺮ ﺑﺎ ھﻢ ﻓﺮزﻧﺪی
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ارﺗﺒﺎط ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﻮﺋﺪ
از طﺮﯾﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺒﻌﮫ ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﻤﺪت دﺳﺘﮑﻢ دو ﺳﺎل در ﺳﻮﺋﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ

ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺳوﺋدی ﭼﯾﺳت؟
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ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻣﯾﺗواﻧد ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺑﻼﻋوض ،ﺣﻘوق ﮐﺎر آﻣوزی ،ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ
ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﯾﺎ ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﺷروع ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾل ﺑﺎﺷد .در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﮐوﺗﺎھﯽ اﯾن ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ھﺎ را ﺗوﺿﯾﺢ
ﻣﺑدھﯾم .در  www.csn.seﻣﯾﺗوان ﻣطﺎﻟب ﺑﯾﺷﺗری در اﯾن ﺑﺎره ﺧواﻧد
ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﯾﮏ ﮐﻣﮏ ﺑﻼﻋوض ﺑرای ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ در دﺑﯾرﺳﺗﺎن ،آﻣوزش ﮐﻣوﻧﯽ
ﺑزرﮔﺳﺎﻻن و ﯾﺎ در آﻣوزﺷﮕﺎه ﺑزرﮔﺳﺎﻻن درس ﻣﯾﺧواﻧد ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗﺎ ﺗرم ﺑﮭﺎری ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ 20
ﺳﺎﻟﺗﺎن ﺗﻣﺎم ﻣﯾﺷود ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.
ﺣﻘوق ﮐﺎرآﻣوزی
ﺣﻘوق ﮐﺎر آﻣوزی ﮐﻣﮏ ﺑﻼﻋوﺿﯽ اﺳت ﺑرای ﺷﻣﺎ ﮐﮫ در دﺑﯾرﺳﺗﺎن رﺷﺗﮫ ﮐﺎرآﻣوزی را ﻣﯾﺧواﻧﯾد.
ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗﺎ ﺗرم ﺑﮭﺎری ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ  20ﺳﺎﻟﺗﺎن ﺗﻣﺎم ﻣﯾﺷود ﺣﻘوق ﮐﺎرآﻣوزی درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.

ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ از ﮐﻣﮏ ﺑﻼﻋوض و وام ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﺗﺣﺻﯾل
در آﻣوزﺷﮕﺎه ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ،آﻣوزش ﮐﻣوﻧﯽ ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ،ﻣدرﺳﮫ ﻋﺎﻟﯽ ﺣرﻓﮫ و ﻓن ،ﻣدارس
ﻋﺎﻟﯽ و داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ ﻣﯾﺗوان آن را ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐرد .ﺷﻣﺎ ﺧودﺗﺎن ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯾﮕﯾرﯾد ﮐﮫ ﻓﻘط ﮐﻣﮏ
ﺑﻼﻋوض را درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد ﯾﺎ وام ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ھم ﺑﮕﯾرﯾد.
ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﺷروع ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾل
ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﺷروع ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾل ﯾﮏ ﮐﻣﮏ ﺑﻼﻋوض اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ از ﺑﯾﮑﺎران در طول
ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ ﭘرداﺧت ﻣﯾﺷود ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ دوره ﺗﺣﺻﯾﻼت دﺑﯾرﺳﺗﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺑرﻧد و
ﺷﺎﻧس آﻧﺎن ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن ﮐﺎر اﻓزاﯾش ﯾﺎﺑد .اﯾن ﮐﻣون ھﺎ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﻣرﺣﻠﮫ ﻧﺧﺳت ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﮔروه ﻣورد ﻧظرﺷﺎن ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﺷروع ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾل ﺗﻌﻠﻖ
دارد ﺷﻣﺎ ھم درﺧواﺳت ﺧود را ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﺗﺣوﯾل ﻣﯽ دھﯾد.

آﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻮھﺮ ﯾﺎ زن و ﯾﺎ ﮐﺴﯽ
ﮐﮫ ﺑﺎ او زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺣﻖ ﺧﻮاھﺪ
داﺷﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﺟﺎری از ﮐﻤﮏ ھﺰﯾﻨﮫ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﺎ ھﻢ
دارﯾﺪ زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎھﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد.
ﺷﻤﺎ زﯾﺮ  20ﺳﺎل ﺑﻮدﯾﺪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪ آﻣﺪﯾﺪ

اﮔﺮ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪ آﻣﺪﯾﺪ ﺗﺎ در اﯾﻨﺠﺎ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮ  20ﺳﺎل ﺑﻮدﯾﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از
ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﮏ ھﺰﯾﻨﮫ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺳﻮﺋﺪی
ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﯾﺪ
• ﺷﻤﺎ ﺣﻖ اﻗﺎﻣﺖ در ﺳﻮﺋﺪ دارﯾﺪ و ﻣﺎدر ﯾﺎ
ﭘﺪر ﺷﻤﺎ در ﺳﻮﺋﺪ ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺑﺎره
ﺣﻖ اﻗﺎﻣﺖ و آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ھﻢ ﺳﻨﮓ ﺑﺎ ﮐﺎر
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد در ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
• ﺷﻤﺎ و ﻣﺎدر و ﭘﺪرﺗﺎن دارای ﯾﮏ اﺟﺎزه
اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ارﺗﺒﺎط ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻓﺮدی ﮐﮫ در ﺳﻮﺋﺪ زﻧﮕﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ھﺴﺘﯿﺪ.
• ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﮭﺎدی
واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ اداره ﺳﻮﺋﺪی اﺳﮑﺎن د اده
ﺷﺪه اﯾﺪ.
• ﺷﻤﺎ دارای ﯾﮏ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وﯾﮋه ﻣﻨﺼﻮب
ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن واﻟﺪﯾﻦ ھﺴﺘﯿﺪ.

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

ﺷﻤﺎ ھﻤﺴﻨﮓ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺒﻌﮫ ﺳﻮﺋﺪ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ اﮔﺮ ﺣﺎﯾﺰ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﮫ در
ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺷﻤﺎ در ﺳﻮﺋﺪ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﮐﺎر ﮐﺮده اﯾﺪ

ﺷﻤﺎ ﮐﮫ ﺗﺒﻌﮫ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی EU/EES
ﯾﺎ ﺳﻮﯾﯿﺲ ھﺴﺘﯿﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ھﻤﺴﻨﮓ ﯾﮏ ﺗﺒﻌﮫ
ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﮭﺎﺟﺮ
و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺘﻮان ﺷﻤﺎ را ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
ﻣﮭﺎﺟﺮ و ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ﺷﻤﺎ ظ ﺮف ﻣﺪت ﮐﺎﻓﯽ و ﺑﮫ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ
ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر در ھﻔﺘﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺷﻤﺎ
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧﻮد
اداﻣﮫ دھﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺣﺴﺎب
ﺷﻮد ﻻزم اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ در ﺳﻮﺋﺪ اﺳﺘﺨﺪام
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻮده ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺮای
ﮐﺎرﺗﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺮ ای ﺷﻤﺎ ﮐﮫ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺮﮐﺖ ھﺴﺘﯿﺪ ﻻزم
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮﮔﮫ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ّ  Fداﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ و
ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﺰد اداره ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺛﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﻤﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ در ﺷﺮﮐﺖ
ﺧﻮد ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ
ﺷﻤﺎ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻮارد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻌﻨﻮان
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﮭﺎﺟﺮ ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺮﮐﺖ در

ﺳ ﻮﺋﺪ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را ﺑﻄﻮر
ﻣﻌﻤﻮل ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ظﺮف ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ
اﻟﺒﺘﮫ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل
ﻣﯽ آﯾﺪ دارا ﺑﺎﺷﯿﺪ:
• ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ رﺷﺘﮫ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﮫ ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺮﻓﮫ دارد ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ
ﯾﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ و از ﻧﻈﺮ
ﻣﺤﺘﻮا ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﯿﻦ آن ﮐﺎری ﮐﮫ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ
ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد.
• ﺷﻤﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻓﻌﻼ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ
ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﺣﺎدﺛﮫ ای ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ
• ﺷﻤﺎ ﺑﮫ اﺟﺒﺎر در ﺳﻮﺋﺪ ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪه اﯾﺪ و
ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺎر ﺟﻮ ﻧﺰد اداره ﮐﺎر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
ﮐﺮده اﯾﺪ.
ﺷﻤﺎ از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﯾﮑﯽ از اﺗﺒﺎع ﮐﺸﻮرھﺎی EU/EES
ﯾﺎ ﺳﻮﯾﯿﺲ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﮫ در ﺳﻮﺋﺪ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ

ﺷﻤﺎ ﮐﮫ از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﯾﮑﯽ از اﺗﺒﺎع ﯾﮑﯽ
از ﮐﺸﻮرھﺎی  EU/EESﯾﺎ ﺳﻮﯾﯿﺲ ﻣﯿﺒﺎﺷﯿﺪ
و ﺑﻌﻨﻮان ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﮭﺎﺟﺮ ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ
ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﻮﺋﺪ ھﺴﺘﯿﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ھﻤﺴﻨﮓ
ﯾﮏ ﺗﺒﻌﮫ ﺳﻮﺋﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﯾﺪ.
ﺷﻤﺎ را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻌﻨﻮان ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﺣﺴﺎب
ﮐﺮد اﮔﺮ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
• ﺷﻮھﺮ ،ز ن ،ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ او رﻧﮕﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ
• ﮐﻮدک زﯾﺮ  21ﺳﺎل
و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد اﮔﺮ ﺷﻤﺎ
• واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﻣﺎدر ﯾﺎ ﭘﺪر ﺧﻮد دارﯾﺪ
• واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد دارﯾﺪ

ﺷﻤﺎ ﮐﮫ ازدواج ﮐﺮده اﯾﺪ و ﺑﺎ ﮐﺴﯽ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﺗﺒﻌﮫ ﺳﻮﺋﺪ اﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻌﻨﻮان
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﯾﮏ ﺗﺒﻌﮫ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﻣﺤﺴﻮب
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺗﺒﻌﮫ ﺳﻮﺋﺪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﮭﺎﺟﺮ ﺑﮫ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ .اﻟﺒﺘﮫ
ﯾﮏ ﺗﺒﻌﮫ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮﻗﯽ
اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﮭﺎﺟﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮد
اﮔﺮ ﻣﺮدی ﯾﺎ زﻧﯽ ﺑﮭﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻖ ﺧﻮد ﮐﮫ ﮔﺮدش آزاد ﻧﯿﺮوی
ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر از ﮐﺸﻮرھﺎی
 EU/EESو ﯾﺎ ﺳﻮﯾﯿﺲ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ
از آﻧﺠﺎ ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﮫ و در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺎر
ﮐﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ دارای اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ داﯾﻢ در ﺳﻮﺋﺪ ھﺴﺘﯿﺪ

ﺷﻤﺎ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از اﺗﺒﺎع ﮐﺸﻮرھﺎی EU/EES
ھﺴﺘﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ھﻤﺴﻨﮓ ﯾﮏ ﺗﺒﻌﮫ ﺳﻮﺋﺪ
ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﯾﺪ اﮔﺮ دارای ﺣﻖ اﻗﺎﻣﺖ داﯾﻢ
 PURدر ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻄﻮر
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺳﻮﺋﺪ و ﺑﺪون وﻗﻔﮫ دﺳﺘﮑﻢ ﺑﻤﺪت
ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﮫ اﯾﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ دارای
 PURھﺴﺘﯿﺪ .ﺷﻤﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﺒﻌﮫ ھﯿﭻ
ﯾﮏ از ﮐﺸﻮرھﺎی  EU/EESﻧﯿﺴﺘﯿﺪ اﻣﺎ

ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی )ﺳﻮﺋﺪی ﻧﮫ( ھﺴﺘﯿﺪ
ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ھﻤﺴﻨﮓ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺒﻌﮫ ﺳﻮﺋﺪ
ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﯾﺪ ﺑﺸﺮطﯽ ﮐﮫ از اداره ﮐﻞ
ﻣﮭﺎﺟﺮت ﮐﺎرت اﻗﺎﻣﺖ داﯾﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ  PURدرﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﯾﮑﯽ از اﺗﺒﺎع EU/EES
)ﺳﻮﺋﺪی ﻧﮫ( ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻄﻮر
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﺪون وﻗﻔﮫ دﺳﺘﮑﻢ ﺑﻤﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل
در ﺳﻮﺋﺪ اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﮫ اﯾﺪ.
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺣﻖ اﻗﺎﻣﺖ
داﯾﻢ را از ﻗﺒﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اطﻼﻋﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ  CSNﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﺷﻤﺎ دارای وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻘﯿﻢ ﺛﺎﺑﺖ ھﺴﺘﯿﺪ

ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ھﻢ ﺳﻨﮓ ﯾﮏ ﺗﺒﻌﮫ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺎﺷﯿ ﺪ
ﺑﺸﺮطﯽ ﮐﮫ
• ﺗﺒﻌﮫ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ
و
• از اداره ﮐﻞ ﻣﮭﺎﺟﺮت اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ زﯾﺮا دارای وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﻘﯿﻢ ﺛﺎﺑﺖ در ﺳﻮﺋﺪ ﯾﺎ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی در
اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ھﺴﺘﯿﺪ.

ﻣﻘﺮرات وﯾﮋه

ﻣﻘﺮرات وﯾﮋه ای ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان
ﭘﮋوھﺸﮕﺮان ﻣﯿﮭﻤﺎن در ﺳﻮﺋﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪان
اﺗﺒ ﺎع ﺗﺮﮐﯿﮫ ﮐﮫ در ﺳﻮﺋﺪ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﯾﺎ
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان اﻓﺮاد دارای ﮐﺎرت آﺑﯽ در
ﺳﻮﺋﺪ وﺟﻮد دارد ﺑﺮای اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺎ  CSNﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ

درﺑﺎره ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻼ ﻋﻮض،
ﺣﻘﻮق ﮐﺎرآﻣﻮزی ،ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
و ﮐﻤﮏ ھﺰﯾﻨﮫ ﺷﺮوع ﺑﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ اطﻼﻋﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ آدرس ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﺪ
 www.csn.seدر آﻧﺠﺎ ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در ﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ درﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻦ
ﮐﻤﮏ ھﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ
ﺑﺎ ﻓﺮدی در  CSNﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﮫ ﻣﺎ و ﺑﮫ ﺷﻤﺎره  0771 - 276 000ﮐﺎری
ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ  8:00ﺗﺎ  16:30ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ از اﯾن ﻗرارﻧد
ﺑﻠژﯾﮏ ،ﺑﻠﻐﺎرﺳﺗﺎن ،ﻗﺑرس ،داﻧﻣﺎرک ،اﺳﺗوﻧﯽ ،ﻓﻧﻼﻧد،
ﻓراﻧﺳﮫ ،ﯾوﻧﺎن ،اﯾرﻟﻧد ،اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ،ﮐرواﺳﯽ ،ﻟﺗوﻧﯽ ،ﻟﯾﺗواﻧﯽ،
ﻟوﮐزاﻣﺑورک ،ﻣﺎﻟت ،ھﻠﻧد ،ﻟﮭﺳﺗﺎن ،ﭘرﺗﻘﺎل ،روﻣﺎﻧﯽ،
اﺳﻠواﮐﯽ ،اﺳﻠووﻧﯽ ،اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ ،ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ،ﭼﮏ ،آﻟﻣﺎن،
ﻣﺟﺎرﺳﺗﺎن و اﺗرﯾش.
ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ) EESﻣﻧطﻘﮫ ھﻣﮑﺎری اﻗﺗﺻﺎدی
اروﭘﺎ( از اﯾن ﻗرارﻧد
ﮐﺷورھﺎی اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ و اﯾﺳﻠﻧد ،ﻟﯾﺧﺗن اﺷﺗﺎﯾن و ﻧروژ

