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ﺑرای ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﺑﯾﮑﺎر ھﺳﺗﯾد

ﺑرای ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﺑﯾﮑﺎر ھﺳﺗﯾد

ﻗرﺿﮥ اﻗﺗﺻﺎدی ﺑرای ﻻﯾﺳﻧس راﻧﻧدﮔﯽ ـ ﯾﮏ ﮐﻣﮏ
ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن ﮐﺎر
ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﺑﯾﮑﺎر ھﺳﺗﯾد و ﺑرﺧﯽ از ﺷراﯾط را ﺗﮑﻣﯾل ﻣﯾﮑﻧﯾد ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑرای ﺑدﺳت آوردن
ﻻﯾﺳﻧس راﻧﻧدﮔﯽ  Bاز "ادارۀ ﻣرﮐزی ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ" ﯾﺎ  CSNﭘول
ﻗرض ﺑﮕﯾرﯾد .اﻣروز ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﺻﺎﺣﺑﺎن ﮐﺎر داﺷﺗن ﻻﯾﺳﻧس راﻧﻧدﮔﯽ را از
اﻓرادی ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﮐﺎر ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯾﮑﻧﻧد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﺎ داﺷﺗن ﻻﯾﺳﻧس راﻧﻧدﮔﯽ اﻣﮑﺎن
ﺑدﺳت آوردن ﮐﺎر ﻣﯾﺗواﻧد ﺳﮭﻠﺗر ﺑﺎﺷد.

ﺑﮫ اﯾن ﻣﻘدار ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﭘول ﻗرض ﺑﮕﯾرﯾد
ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺣداﮐﺛر  15000ﮐرون ﻗرض ﺑﯾﮕرﯾد .اﯾن ﭘول ﺑﮫ ﺷﮑل اﻗﺳﺎط ﭘرداﺧت ﻣﯾﺷود و ھر ﻗﺳط
ﻣﺑﻠﻎ  5000ﮐرون ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﺑرای اﯾن ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾد ﺑرای آﻣوزش راﻧﻧدﮔﯽ ﭘول ﻗرض ﺑﮕﯾرﯾد ﺑﺎﯾد آﻣوزﺷﮕﺎۀ راﻧﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد
"ادارۀ ﺗراﻧﺳﭘورت" ﯾﺎ ) (Transportstyrelsenﻗرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

ﮐﯽ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑرای ﮔرﻓﺗن ﻻﯾﺳﻧس راﻧﻧدﮔﯽ ﭘول ﻗرض ﺑﮕﯾرد؟

آﯾﺎ ﻣﯾﺧواھﯾد ﺑﯾﺷﺗر ﺑداﻧﯾد؟ ﺑﮫ
وﯾب ﺳﺎﯾت  csn.seﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد و ﯾﺎ
ﺑﮫ ﺗﯾﻠﻔون ﺷﻣﺎره  0771 -276 000ﺑﮫ
ﻣﺎ زﻧﮓ ﺑزﻧﯾد.

ﺑرای اﯾن ﮐﮫ ﻣﺳﺗﺣﻖ ﮔرﻓﺗن ﻗرﺿﮫ ﺑرای ﻻﯾﺳﻧس راﻧﻧدﮔﯽ ﺷوﯾد ﺑﺎﯾد ﺑﯾﮑﺎر ﺑوده و ﺑﯾن  18ـ  47ﺳﺎﻟﮫ
ﺑﺎﺷﯾد .ﺷراﯾط ﻧظر ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ آﯾﺎ  18ـ  24ﺳﺎﻟﮫ ھﺳﺗﯾد ﯾﺎ  25ـ  47ﺳﺎﻟﮫ ،ﻣﺗﻔﺎوت ﻣﯾﺑﺎﺷد )ﺷراﯾط ﮐﺎﻣل
را در ﺻﻔﺣﮥ ﺑﻌدی ﻣﺷﺎھده ﻧﻣﺎﯾﯾد( .اﯾن ﻗرﺿﮫ ﺑرای ﻻﯾﺳﻧس راﻧﻧدﮔﯽ ﺳوﯾدﻧﯽ ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯾت  Bﯾﻌﻧﯽ
ﺑرای ﻣوﺗر ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ و "ﻻری ھﺎ ﯾﺎ ﻣوﺗر ھﺎی ﺑﺎرﺑری ﺳﺑﮏ"  lätt lastbilاﻋﺗﺑﺎر دارد.

اﯾن ﭼﻧﯾن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯾﮑﻧﯾد
ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻗرض ﻧﻣودن ﭘول ﺑرای ﮔرﻓﺗن ﻻﯾﺳﻧس راﻧﻧدﮔﯽ در )ﺻﻔﺣﺎت ﻣن( ﯾﺎ  Mina sidorدر
وﯾب ﺳﺎﯾت  csn.seﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾم "ادارۀ ﻣرﮐزی ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ" ﯾﺎ
 CSNرا در ﻣورد ﺧود را درﯾﺎﻓت ﻧﻣودﯾد ،ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻗﺳط ﺧود را ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻣﺎﯾﯾد .در واﻗﻊ اﯾن ﮐﺎر
ﺑﮫ ﺷﮑل ﺧود ﺑﺧود ﺻورت ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد .ﺑرای اﯾن ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾد ﭘول را ﺑدﺳت ﺑﯾﺂورﯾد ﺑﺎﯾد آﻣوزﺷﮕﺎۀ راﻧﻧدﮔﯽ
ﺗﺎن در اﯾن ﻣورد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻧزد ﺷﺎن آﻣوزش ﻣﯾﺑﯾﻧﯾد ﺑﮫ  CSNﮔزارش داده ﺑﺎﺷد.
ﺳﭘس آﻣوزﺷﮕﺎۀ راﻧﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ در ﻣورد ﻣﺻﺎرف ﺗﺎن ﺑﮫ  CSNﮔزارش ﻣﯾدھد و ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ آن ﺷﻣﺎ
ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑرای اﻗﺳﺎط ﺟدﯾد ﭘول ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻣﺎﯾﯾد.

ﻣﺎ زﻣﯾﻧﮥ درس را ﻣﺳﺎﻋد ﻣﯽ ﺳﺎزﯾم
www.csn.se

ﺻﻔﺣﮥ
1از2

CSN nr 3110C/2002/översättning av 3110A-2002

اﯾن ﻗرﺿﮫ ﺑﺎﯾد دوﺑﺎره ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷود
ﺳﭘس ﺑﺎﯾد اﯾن ﻗرﺿﮫ ﺑﺎز ﭘرداﺧت ﺷود) .ادارۀ ﻣرﮐزی ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ( ﯾﺎ  CSNاز اﯾن
ﻗرﺿﮫ ﺳود ﯾﺎ ﺑﮭره ﻧﯾز ﻣﯾﮕﯾرد .ﻣﻌﻣوﻻَ ﺷﻣﺎ  300ﮐرون در ﻣﺎه ﻣﯽ ﭘردازﯾد .ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ اﮔر ﺷﻣﺎ
 15000ﮐرون ﻗرض ﺑﮕﯾرﯾد ﺑﺎز ﭘرداﺧت ﻗرﺿﮫ ﻣدت اﻧدﮐﯽ ﺑﯾﺷﺗر از  4ﺳﺎل را در ﺑر ﻣﯾﮕﯾرد .اﮔر
ﺧواﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد طﺑﯾﻌﺗﺎ َ ﻣﯾﺗواﻧﯾد اﯾن ﭘول را زودﺗر ﺑﭘردازﯾد.
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ﺷراﯾط ﺑرای ﺑدﺳت آوردن ﻗرﺿﮥ اﻗﺗﺻﺎدی ﺑرای ﺑدﺳت آوردن ﻻﯾﺳﻧس
راﻧﻧدﮔﯽ

ﺟوﯾﺎی ﮐﺎر  18ـ  24ﺳﺎﻟﮫ
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺟوﯾﺎی ﮐﺎر ﻧزد ادارۀ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺛﺑت ﻧﺎم ﺑﺎﺷﯾد.
ﺑرﻋﻼوه ﺑﺎﯾد ﯾﮑﯽ از اﯾن ﺷراﯾط را ﻧﯾز ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﯾد:
ﺷﻣﺎ در ﺑرﻧﺎﻣﮥ ﺿﻣﺎﻧت ﺑرای ﮐﺎر ـ و اﻧﮑﺷﺎف ادارۀ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﺿﻣﺎﻧت ﮐﺎر ﺑرای ﺟواﻧﺎن،
•
ﺳﮭم ﺑﮕﯾرﯾد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد در ھﻣﺎن روزی ﮐﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺎﻣﮥ ﺗﺎن ﺑﮫ  CSNﻣواﺻﻠت ﻣﯾﮑﻧد ،در
ﺑرﻧﺎﻣﮥ ﻣذﮐور ﺛﺑت ﻧﺎم ﺑﺎﺷﯾد.
ﺷﻣﺎ در ﺑرﻧﺎﻣﮥ اﺳﺗﻘرار ادارۀ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺳﮭم ﮔرﻓﺗﮫ اﯾد و ﯾﺎ ﺗﺎ ھﻣﺎن روزی ﮐﮫ CSN
•
ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﮥ ﺗﺎن را ﺑدﺳت ﻣﯾﺂورد ﺑﺎﯾد ﺣد اﻗل ﺑرای ﻣدت ﺳﮫ ﻣﺎۀ ﻣﺗواﺗر دارای ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮥ
اﺳﺗﻘرار ﺑوده ﺑﺎﺷﯾد.

ﺟوﯾﺎی ﮐﺎر  25ـ  47ﺳﺎﻟﮫ
ﺗﺎ ﺑﮫ ھﻣﺎن روزی ﮐﮫ  CSNﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺎﻣﮥ ﺗﺎن را ﺑدﺳت ﻣﯾﺂورد ﺑﺎﯾد ﺷﻣﺎ ﺣداﻗل ﺑرای ﻣدت ﺷش ﻣﺎۀ
ﻣﺗواﺗر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺟوﯾﺎی ﮐﺎر ﻧزد ادارۀ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺛﺑت ﻧﺎم ﺑوده ﺑﺎﺷﯾد .ﺑرﻋﻼوه ﺑﺎﯾد ﯾﮑﯽ از اﯾن دو
ﺷرط را ﻧﯾز ﺗﮑﻣﯾل ﻧﻣﺎﯾﯾد:
ﺑﺎﯾد در طول ھﻣﮫ ﻣدت ﺑﯾﮑﺎر ﺑوده ﺑﺎﺷﯾد.
•
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد در ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮥ ﺳﯾﺎﺳت ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺳﮭم ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد و ﯾﺎ در طول ھﻣﮫ ﻣدت دارای
•
ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮥ اﺳﺗﻘرار ﺑوده ﺑﺎﺷﯾد.
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