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ﺑﺮای ﺷﻤﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﮑﺎر ھﺴﺘﯿﺪ

وام ﮔﻮاھﯽ راﻧﻨﺪﮔﯽ – ﯾﮏ ﮐﻤﮏ
در راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر
ﺑرای ﺷﻣﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﮑﺎر ھﺳﺗﯾد و واﺟد ﺑﻌﺿﯽ از ﺷراﯾط ھﺳﺗﯾد ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از CSN
ﺑرای ﮔرﻓﺗن ﮔواھﯽ راﻧﻧدﮔﯽ  Bﭘول ﻗرض ﮐﻧﯾد.
اﻣروزه ﺧﯾﻠﯽ از ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن درﺧواﺳت دارﻧد ﮐﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎر ﻣﯽ دھﻧد
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﮔواھﯽ راﻧﻧدﮔﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .

اﯾن ﻣﻘدار ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﭘول ﻗرض ﮐﻧﯾد .

ﺣداﮐﺛر ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد  ۱۵۰۰۰ﮐرون ﻗرض ﮐﻧﯾد .ﭘول ﻗﺳﻣت ﺑﻧدی ﭘرداﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود  ،و ھر ھﻔﺗﮫ ۵۰۰۰
ﮐرون ﭘرداﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود  .ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺗواﻧﯾد ﺑرای ﮐﻼس راﻧﻧدﮔﯽ ﮔواھﯽ ﻣﺎﺷﯾن ﭘول ﻗرض ﮐﻧﯾد
ﻣدرﺳﮫ راﻧﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗﺣت ﺗﺎﺋﯾد آژاﻧس ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺑﺎﺷد.

ﯾﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎره

ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد وام ﮔواھﯽ راﻧﻧدﮔﯽ ﺑﮕﯾرﻧد ؟

ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺗواﻧﯾد وام ﮔواھﯽ راﻧﻧدﮔﯽ ﺑﮕﯾرﯾد ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﯾﮑﺎر ﺑﺎﺷﯾد و ﺳن ﺑﯾن  ۴۷ – ۱۸ﺳﺎل
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﺷراﯾط ﻣﺧﺗﻠف اﺳت و ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد اﮔر ﺷﻣﺎ  ۲۴ – ۱۸ﺳﺎل ﯾﺎ  ۴۷ – ۲۵ﺳﺎل ھﺳﺗﯾد )ﺗﻣﺎم
ﺷراﯾط ﮐﺎﻣل را در ﺻﻔﺣﮫ ﺑﻌدی ﺑﺑﯾﻧﯾد (  .اﯾن وام ﻓﻘط ﺑرای ﮔواھﯽ راﻧﻧدﮔﯽ ﺳوﺋد اﺳت ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯾت
راﻧﻧدﮔﯽ  ، Bﯾﻌﻧﯽ ﺑرای ﻣﺎﺷﯾن ﺷﺧﺻﯽ و ﮐﺎﻣﯾون ﺳﺑﮏ .

ﺑﮫ اﯾن روش ﺷﻣﺎ درﺧواﺳت ﻣﯽ دھﯾد

ﺷﻣﺎﯾﯽ درﺧواﺳت وام ﮔواھﯽ راﻧﻧدﮔﯽ ﻣﯽ دھﯾد در  Mina Sidorدر  . CSN.seوﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺗﺻﻣﯾم
را از  CSNدرﯾﺎﻓت ﮐردﯾد ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد درﺧواﺳت اوﻟﯾن ﭘرداﺧﺗﯽ را ﺑدھﯾد .زﯾرا ﺑﮫ طور اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﭘول
ﭘرداﺧت ﻧﻣﯽ ﺷود  .ﺑرای ﮔرﻓﺗن ﭘول ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣدرﺳﮫ راھﻧﻣﺎﯾﯽ راﻧﻧدﮔﯽ ﺑﮫ  CSNﮔزارش داده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
ﺷﻣﺎ ﭘﯾش آﻧﮭﺎ ھﺳﺗﯾد  .ﻣدرﺳﮫ راھﻧﻣﺎﯾﯽ و راﻧﻧدﮔﯽ ﭘس از آن ﺧرج و ﻣﺧﺎرج ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ  CSNﮔزارش
ﻣﯽ دھد  ،و ﺷﻣﺎ ﭘرداﺧﺗﯽ ھﺎی ﺟدﯾدی را ﭘس از آن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد.

اﯾن وام ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﭘس داده ﺷود

اﯾن وام ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﭘس داده ﺷود  CSN .ﺣﺗﯽ ﺑﮭره ﺑر ﻣﺑﻠﻎ وام ﻧﯾز ﻣﯽ ﮔﯾرد  .ﺑﮫ طور ﻣﻌﻣول ﺷﻣﺎ ۳۰۰
ﮐرون در ﻣﺎه ﻣﯽ ﭘردازﯾد  .ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ اﮔر ﺷﻣﺎ  ۱۵۰۰۰ﮐرون ﻗرض ﮔرﻓﺗﯾد ﺣدود ﯾﮏ ﮐم ﺑﯾﺷﺗر از
 ۴ﺳﺎل طول ﻣﯽ ﮐﺷد ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ وام را ﭘس دھﯾد .اﻟﺑﺗﮫ اﮔر ﺑﺧواھﯾد ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد وام را ﺳرﯾﻌﺗر ﭘس دھﯾد.
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ﺷراﯾط ﺑرای ﮔرﻓﺗن وام ﮔواھﯽ راﻧﻧدﮔﯽ

ﺟوﯾﻧدﮔﺎن ﮐﺎر ﺑﯾن  ۲۴ – ۱۸ﺳﺎل
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺎرﺟو در اداره ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ اﺳم ﺧود را ﮔزارش داده ﺑﺎﺷﯾد و ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ﯾﮑﯽ از
دو ﺷراﯾط زﯾر را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
ﺷﻣﺎ در ﺑرﻧﺎﻣﮫ اداره ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺿﻣﺎﻧت ﮐﺎر و ﺗوﺳﻌﮫ ﺷرﮐت دارﯾد ﯾﺎ در ﺿﻣﺎﻧت ﮐﺎر ﺑرای
•
ﻧوﺟواﻧﺎن  .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎﺷﯾد روزی ﮐﮫ درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ﺑﮫ  CSNﻣﯽ
آﯾد.
ﺷﻣﺎ در ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺳﺗﻘرار در ﺟﺎﻣﻌﮫ اداره ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺷرﮐت دارﯾد ﯾﺎ در ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی اﺳﺗﻘرار
•
در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮫ ﺣداﻗل ﺳﮫ ﻣﺎه ﭘﺷت ﺳر ھم اداﻣﮫ داﺷﺗﮫ اﺳت را ﺷرﮐت داﺷﺗﮫ اﯾد ﺗﺎ آن روزی
ﮐﮫ درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ﺑﮫ  CSNﻣﯽ آﯾد .

ﺟوﯾﻧدﮔﺎن ﮐﺎر ﺑﯾن  ۴۷ – ۲۵ﺳﺎل
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﻌﻧوان ﮐﺎرﺟو در اداره ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﮔزارش ﺷده ﺑﺎﺷﯾد .و اﯾن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺣداﻗل ﺷش ﻣﺎه ﭘﺷت ﺳر
ھم ﺑﺎﺷد ﺗﺎ روزی ﮐﮫ درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ﺑﮫ  CSNﻣﯽ آﯾد  .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﯾﮑﯽ از دو ﺷراﯾط زﯾر را
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .
ﺷﻣﺎ در طول ﺗﻣﺎم اﯾن زﻣﺎن ﺑﯾﮑﺎر ﺑوده اﯾد .
•
ﺷﻣﺎ در ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺳﯾﺎﺳت ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺷرﮐت دارﯾد ﯾﺎ ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی اﺳﺗﻘرار
•
در ﺟﺎﻣﻌﮫ در طول ﺗﻣﺎم اﯾن زﻣﺎن داﺷﺗﮫ اﯾد .
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