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برای شمایی که بیکار هستید

وام گواهی رانندگی – یک کمک
در راه پیدا کردن کار
برای شمایی که بیکار هستید و واجد بعضی از شرایط هستید می توانید از CSN
برای گرفتن گواهی رانندگی  Bپول قرض کنید.
امروزه خیلی از کارفرمایان درخواست دارند که کسانی که تقاضای کار می دهند
بایستی گواهی رانندگی داشته باشند .

این مقدار شما می توانید پول قرض کنید .
حداکثر شما می توانید  ۱۵۰۰۰کرون قرض کنید .پول قسمت بندی پرداخته می شود  ،و هر هفته ۵۰۰۰
کرون پرداخته می شود  .برای اینکه شما بتوانید برای کالس رانندگی گواهی ماشین پول قرض کنید
مدرسه رانندگی شما بایستی تحت تائید آژانس حمل و نقل باشد.

یا تماس بگیرید با ما با شماره

چه کسانی می توانند وام گواهی رانندگی بگیرند ؟
برای اینکه شما بتوانید وام گواهی رانندگی بگیرید شما بایستی بیکار باشید و سن بین  ۴۷ – ۱۸سال
داشته باشید .شرایط مختلف است و بستگی دارد اگر شما  ۲۴ – ۱۸سال یا  ۴۷ – ۲۵سال هستید (تمام
شرایط کام ل را در صفحه بعدی ببینید )  .این وام فقط برای گواهی رانندگی سوئد است با صالحیت
رانندگی  ، Bیعنی برای ماشین شخصی و کامیون سبک .
یک هدفی هم است برای جوانانی که بیکار نیستند که بتوانند وام گواهی رانندگی نیز بگیرند .این برای
اشخاص بین سالهای  ۲۰ – ۱۹سال که تحصیالت دبیرستانی را تمام کرده اند  .این می تواند در طول
سال  ۲۰۱۹به انجام برسد و در آن وقت دولت است که تصمیم خواهد گرفت .

به این روش شما درخواست می دهید
شمایی درخواست وام گواهی رانندگی می دهید در  Mina Sidorدر  . CSN.seوقتی که شما تصمیم
را از  CSNدریافت کردید می توانید درخواست اولین پرداختی را بدهید .زیرا به طور اتوماتیک پول
پرداخت نمی شود  .برای گرفتن پول بایستی مدرسه راهنمایی رانندگی به  CSNگزارش داده باشد که
شما پیش آنها هستید  .مدرسه راهنمایی و رانندگی پس از آن خرج و مخارج شما را به  CSNگزارش
می دهد  ،و شما پرداختی های جدیدی را پس از آن می توانید درخواست کنید.

این وام بایستی پس داده شود
این وام بایستی پس داده شود  CSN .حتی بهره بر مبلغ وام نیز می گیرد  .به طور معمول شما ۳۰۰
کرون در ماه می پردازید  .به این معنی که اگر شما  ۱۵۰۰۰کرون قرض گرفتید حدود یک کم بیشتر از
 ۴سال طول می کشد تا اینکه وام را پس دهید .البته اگر بخواهید می توانید وام را سریعتر پس دهید.
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شرایط برای گرفتن وام گواهی رانندگی
جویندگان کار بین  ۲۴ – ۱۸سال
شما بایستی به عنوان کارجو در اداره کاریابی اسم خود را گزارش داده باشید و عالوه بر این یکی از
دو شرایط زیر را داشته باشید.
شما در برنامه اداره کاریابی ضمانت کار و توسعه شرکت دارید یا در ضمانت کار برای

نوجوانان  .شما بایستی در برنامه ثبت شده باشید روزی که درخواست شما به  CSNمی
آید.
شما در برنامه استقرار در جامعه اداره کاریابی شرکت دارید یا در یک برنامه ریزی استقرار

در جامعه که حداقل سه ماه پشت سر هم ادامه داشته است را شرکت داشته اید تا آن روزی
که درخواست شما به  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
هم باشد تا روزی که درخواست شما به  CSNمی آید  .عالوه بر این بایستی یکی از دو شرایط زیر را
داشته باشید .
شما در طول تمام این زمان بیکار بوده اید .

شما در یک برنامه مبتنی بر سیاست بازار کار شرکت دارید یا یک برنامه ریزی استقرار

در جامعه در طول تمام این زمان داشته اید .
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