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 معلومات للمواطنین األجانب

 دعم بدء الدراسة في حالة البطالة

) ھي إعانة مالیة یُمكنك الحصول علیھا Studiestartsstödإن دعم بدء الدراسة (
ببرنامج دراسي بالمرحلة لمدة عام إذا كنت عاطالً عن العمل وتحتاج إلى الدراسة 

الثانویة لكي تتمكن من الحصول على عمل. أنت تقوم بالتقدیم للحصول على دعم بدء 
 ) لدى البلدیة التي تعیش فیھا.Studiestartsstödالدراسة (

البرامج التعلیمیة التي تُتیح الحق في الحصول على دعم بدء الدراسة 
)Studiestartsstöd( 

 ) ھيStudiestartsstödالتي تُتیح لك الحق في الحصول على دعم بدء الدراسة ( إن البرامج التعلیمیة
) (ال یسري ھذا Komvuxالدراسة بالمرحلة األساسیة أو المرحلة الثانویة في كومفوكس ( •

، أو التعلیم بالنیابة عن رب العمل، أو التعلیم SFIعلى برامج اللغة السویدیة للمھاجرین 
 مھني) المدموج مع التدریب ال

 البرامج التعلیمیة العامة في المرحلة األساسیة والمرحلة الثانویة في المدرسة الشعبیة العلیا. •

 ما ھي متطلبات الحصول على دعم بدء الدراسة؟
بدء الدراسة  فیما یلي بعض المتطلبات التي ینبغي علیك تلبیتھا لكي تكون مؤھالً للحصول على دعم

)Studiestartsstöd:( 
 سنة (یُكفل الحق بالحصول على دعم بدء الدراسة بدایة  60 - 25أن یكون عمرك بین  •

 سنة). 60سنة إلى العام الذي تبلغ فیھ  25من العام الذي تبلغ فیھ 
 شھرا الماضیة 12ل خالعن العمل  كنت عاطال •

 أحد برمجعلى األقل. إذا كنت قد سجلت في متصلة ما مجموعھ ستة أشھر        
 جھود الترسیخ، فتحسب ھذه أیضا كفترة بطالة. في تسیاسة سوق العمل أو شارك       

أن تكون عاطالً عن العمل وتم تسجیلك كباحث عن عمل لدى مكتب العمل  •
)Arbetsförmedlingen.لمدة ستة أشھر على األقل ( 

وقت سابق، وفي حاجة ماسة إلى الحصول على تعلیم أن تكون حصلت على تعلیم قصیر في  •
بالمرحلة األساسیة أو المرحلة الثانویة لكي تتمكن من الحصول على عمل. ویتم تقییم ذلك من 

 قبل البلدیة التي تعیش فیھا. 
 ) خالل األعوام الثالثة الماضیة.studiemedelلم تحصل على السلفة الدراسیة المركبة ( •
 % من الدوام الكامل لمدة ثالثة أسابیع على األقل.50بنسبة أن تدرس بحد أدنى  •

 
  CSNإذا ما حصلت على قرض دراسي في السابق فال یحق لك التأخر عن الدفع. یُرجى االتصال بـ 

 إذا كان لدیك أیة أسئلة حول ھذا األمر. 
 

ل على دعم الدراسة كما ینبغي على المواطنین األجانب استیفاء الشروط لكي یكون لھم الحق في الحصو
) وتعیش في السوید فإنھ یكون لك الحق بالطبع في PUTالسویدي. إذا كان لدیك تصریح إقامة دائم (

الحصول على دعم الدراسة السویدي. ویسري ھذا أیضاً على األشخاص الذین حصلوا على تصریح إقامة 
لم تكن حاصالً على تصریح إقامة محدد بمدة من قبل مصلحة الھجرة، بكونك الجئ أو ما شبھ ذلك. إذا 

 ) أو تسویة وضعك كالالجئین، فإن ھناك قواعد أخرى تكون ساریة استناداً إلى جنسیتك.PUTدائم (

 ما ھي مدة الحصول على دعم بدء الدراسة؟
 أسبوع،  50) ھي studiestartsstödأطول فترة یُمكنك الحصول خاللھا على دعم بدء الدراسة (

 أسبوع. ویُمكن  100إذا ما كنت تدرس بدوام كامل. إذا ما كنت تدرس بدوام جزئي فإن المدة تكون 
 أطفال، وھي تُسمى الدعم اإلضافي.\أن تحصل على مبلغ إعانة أكبر إذا كان لدیك حضانة طفل

اقرأ المزید حول المتطلبات على 
csn.se 

یُرجى االطالع على المبالغ 
 csn.seالحالیة على 
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 كیفیة قیامك بالتقدیم
) لدى البلدیة التي تعیش فیھا. studiestartsstödبدء الدراسة ( أنت تقوم بالتقدم للحصول على دعم

حیث تتلقى البلدیة في كل عام مبلغاً معیناً من المال لصرفھ في دعم بدء الدراسة 
)studiestartsstödet وھذا یحدد عدد األشخاص الذین یُمكنھم الحصول على دعم بدء الدراسة .(
)studiestartsstödetتقدیم مباشرة لدى ). وال یُمكنك الCSN . 
 

 فیما یلي الكیفیة التي تسري علیھا األمور:
 

) أو Arbetsförmedlingenقم بالتحدث مع الموظف المسؤول عنك في مكتب العمل ( .1
 البلدیة لمعرفة الشخص الذي یعمل في بلدیتك والذي یُمكنھ مساعدتك في تقدیم طلبك.

راستك والتقدیم للحصول على دعم بدء وفي بلدیتك تحصل على المساعدة في التخطیط لد .2
 ). وتقوم البلدیة بالتحقیق واتخاذ قرار أیضاً حول إذا ما studiestartsstödالدراسة (

 كنت تنتمي إلى المجموعات المستھدفة للحصول على ھذا الدعم، على سبیل المثال أن 
 دیة بإرسال تكون قد حصلت على تعلیم قصیر األمد في وقت سابق. وبعد ذلك تقوم البل

 .CSNطلبك إلى 
بالتحقیق في ما إذا كنت تستوفي الشروط األخرى لكي یكون لك الحق في  CSNوتقوم  .3

) والقیام بإرسال قرار إلیك. ویحصل studiestartsstödالحصول على دعم بدء الدراسة (
أحدھما حول الحق في الحصول على دعم الدراسة  -المواطنون األجانب على قرارین 

السویدي كمواطن أجنبي واآلخر حول الحق في الحصول على بدء الدراسة 
)studiestartsstöd.( 

 أمور ینبغي أخذھا في االعتبار أثناء فترة الدراسة
)، في حال مرضك. ومن Försäkringskassanات االجتماعیة (قم بإبالغ مصلحة التأمین •

) وتكون studiestartsstödetثم یُمكنك المحافظة على الحصول على دعم بدء الدراسة (
 متطلبات النتائج الدراسیة أقل.

إذا ما بقیت في المنزل لرعایة طفل. حیث تسري نفس المزایا التي تسري  CSNقم بإبالغ  •
 في حالة المرض.

إذا ما قمت بإلغاء دورة دراسیة أو تدرس بعدد نقاط أدنى مما ھو مخطط لھ، یُرجى إبالغ  •
CSN  بذلك حتى یُمكننا التأكد من أنھ یتم دفع المبالغ الصحیحة إلیك. وإال فقد یتوجب علیك

 سداد ما تلقیتھ.
مرار في ینبغي علیك اجتیاز عدد نقاط أو دورات دراسیة كافیة لكي تكون قادراً على االست •

) أو الحصول على السلفة الدراسیة studiestartsstödالحصول على دعم بدء الدراسة (
بمراجعة نتائجك الدراسیة في كل مرة تقوم فیھا  CSN). تقوم studiemedelالمركبة (

بتقدیم طلب جدید. وعلى الرغم من ذلك فال یتوجب علیك سداد ما تلقیتھ من أموال تحت بند 
 ) إذا لم تنجح في دراستك.studiestartsstödetة (دعم بدء الدراس

 )؟studiestartsstödما الذي یحدث بعد انتھاء فترة دعم بدء الدراسة (
 )، studiestartsstödإذا ما كنت ترغب باستمرار الدراسة بعد انتھاء أسابیع دعم بدء الدراسة (

. تتألف السلفة CSN) من studiemedelفإنھ یُمكنك التقدیم للحصول على السلفة الدراسیة المركبة (
) من إعانة وقرض. وأنت تختار إذا ما كنت ترغب بالحصول على studiemedelالدراسیة المركبة (

 اإلعانة فقط أو ترغب باقتراض المال أیضاً. ویتوجب علیك سداد األموال التي تقوم باقتراضھا.

 CSNمعلومات حول 
 ) ھي المصلحة الحكومیة السویدیة المسؤولة عن دعمCSNإن المصلحة المركزیة للإلعانات الدراسیة (

). كما أننا مسؤولون أیضاً عن المنح والقروض األخرى للبرامج studiestartsstödetبدء الدراسة (
والدورات الدراسیة. إن نظام الدعم الدراسي السویدي ھو أحد أنظمة الدعم الدراسي األكثر سخاءاً في 

 وید من الدراسة، العالم. فبفضل إتاحة الفرصة للحصول على الدعم االقتصادي یتمكن الجمیع في الس
 بغض النظر عن الخلفیة االجتماعیة أو االقتصادیة أو الجغرافیة.

یُمكنك العثور ھل لدیك أیة أسئلة؟ 
اإلجابات على على العدید من 

csn.se كما یُمكنك أیضاً طرح .
األسئلة عبر موقعنا على اإلنترنت 

أو صفحتنا على موقع التواصل 
االجتماعي فیس بوك أو على 

 .0771 - 276 000ھاتف رقم 

قم باإلبالغ دائماً إذا ما مرضت، 
 أو بقیت في المنزل لرعایة طفل 
أو إذا ما تم تغییر أي شيء في 

 الدراسة


