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یلی: کمک تحصیورق معلومات  
یدھست یخارج ۀتبع ییکھشما یبرا  

 

 یمساز یدرس را مساعد م ینۀما زم
www.csn.se 

 

Studiehjälp 
Dari 

کمک  CSN را آغاز می نمایید؟ شما میتوانید از یسھلآیا شما کورس تعلیمات 
اعطای کمک ھای را دریافت نمایید کھ این اداره یگانھ مرجع ذیصالح برای  پولی

تحصیلی در سویدن می باشد. شما نیاز ندارید تا کمک پولی را دوباره بپردازید و 
  .کمک ھای مختلف وجود دارند کھ شما میتوانید بھ آن درخواستی دھید

شما میتوانید در اینجا بیشتر در مورد اینکھ تبعۀ خارجی باید کدام گام ھا را 
 دست گیرد، بخوانید.  روی

 
 

 CSNولی از جانب کمک پ
برسد کھ سمستر بھاری ھمان سال سالگی  20میعاد حداکثر کمک پولی تا زمانی است کھ سن شما بھ 

 .یدتقاضا کن یلیقرض تحص یتوانیدپس ازآن م را نیز در برمیگیرد.
 

 کمک پولی برای تحصیل
ماه سال تعلیمی، از ماه سپتمبر تا  10کرون سویدنی است و طی  1250ماھانھ  کمک پولی تحصیل،

سال  16ماه جون قابل پرداخت است. برای اینکھ واجد شرایط برای این کمک مالی باشید، باید حداقل 
 داشتھ باشید و تعلیمات ثانوی را نیز تمام وقت پیگیری نمایید. 

 
 تادیات اضافی

 یشتریبتر از حد معینھ باشد، شما میتوانید کمک ھای اضافی مالی در صورتیکھ عاید فامیل تان پائین 
. این کمک را تادیات اضافی گویند. اینکھ چھ مقدار پول را شما حصول خواھید کرد بھ عاید یدتقاضا کن

 خانوادۀ تان بستگی دارد.
 

 مسکنبرای کمک اضافی 
 . ھرگاه شما در یکھامسکن و سفر از کمک پولی برای  است عبارت مسکنبرای کمک اضافی 

fristående gymnasieskola )جمنازیوم مستقل( ،fristående gymnasiesärskola  
(آموزشگاۀ بزرگساالن) درس می خوانید و باید در  folkhögskolaیا  ) وجمنازیوم مستقل ویژه(

 را دریافت نمایید. مسکن زمان تحصیل در یک محل دیگر زندگی نمایید، می توانید کمک اضافی برای 
 

و سفر  مسکن برای کمک مالی ی دریافتبرا خوانید درس می یک جمنازیوم کمونییادداشت ھرگاه در 
 CSN. نزد، نھ تان درخواست نمایید کمون نزدباید مستقیماً 

 
 کمک ھای پولی برای برنامھ ھای کارآموزی

 یسھرا درل یھست کھ شما کدام کورس کارآموز یکمک یکارآموز یبرنامھ ھا یبرا یپول یکمک ھا
 یکمک پول ین. ایخوانیدم یمشابھ در برنامھ مقدمات یکورس کارآموز ینکھا یاو  یید،نما یم یگیریپ

 هدور یکھ در محل کار یوقت یسفر برا ینھو ھز ییمثال وعده غذا یثمنح یمصارف اضاف یھست برا
 .ینیدب یم
 

 شرایط خاص برای اتباع خارجی
نخست این را مشخص خواھد ساخت کھ آیا شما مستحق CSN ھرگاه شما تبعۀ خارجی باشید، 

برای ادامھ  CSN پولی برای تحصیالت تان در سویدن ھستید یا خیر مثالً اینکھ آیا از جانب کمک
تحصیالت تان کمک پولی دریافت خواھید کرد یا نھ. سپس ما در مورد اینکھ آیا شما دیگر شرایط برای 

حصول کمک پولی را برآورده می سازید یا خیر مثالً اینکھ آیا شما تمام وقت درس میخوانید، تحقیق 
 .کرد خواھیم

 

 یاتباع خارج یبرا

  یبرا CSNپول از جانب 
  یثانو یماتتعل

 

بھ آیا می خواھید بیشتر بدانید؟ 
ویبسایت 

www.csn.se/studiehjalp 
نمایید و یاھم بھ شماره  مراجعھ
با ما  000 276-0771تلیفون 

 در تماس شوید.

http://www.csn.se/
http://www.csn.se/
http://www.csn.se/studiehjalp
http://www.csn.se/studiehjalp
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ھرگاه شما دارای مجوز اقامت دایمی در سویدن ھستید، امکان اینکھ مستحق دریافت کمک ھای 
وضعیت مھاجرت یا  تحصیلی باشید، بسیار زیاد است. ھرگاه از جانب ادارۀ مھاجرت برای تان بخاطر

وضعیت مشابھ، مجوز اقامت محدود اعطا شده باشد، امکان اینکھ مستحق دریافت کمک پولی برای 
تحصیل تان باشید نیز زیاد است. اما شما منحیث درخواست دھندۀ پناھنده گی نمی توانید کمک ھای 

 .پولی را برای ادامۀ تحصیل در سویدن دریافت نمایید
 

ھرگاه شما دارای مجوز اقامت دایمی نباشید، و یاھم وضعیت پاھنده گی یا مشابھ آن را نداشتھ باشید، 
یھ اروپا / حوزۀ قواعد مختلف در زمینھ قابل اجرا اند و بستگی دارد بھ اینکھ آیا شما شھروند اتحاد

اقتصادی اروپا یا سویس ھستید و یاھم اینکھ تابعیت دیگر کشور را دارا ھستید. معلومات بیشتر را 
میتوانید در شرح وقایع تحت عنوان ( کمک برای تحصیل در سویدن برای اتباع خارجی) 

) CSN  4146شماره ( 
 

 برخی از کمک ھای اقتصادی را باید تقاضا کرد
اطالعات را  CSN زیرا (کمک مصارف تحصیلی) را تقاضا کنید.Studiebidragetشما نیاز ندارید 

ی کند. اگر شما تابعیت یک کشور عضو مورد ضرورت را از مکتب و ادارۀ امور مھاجرت دریافت م
اتحادیۀ اروپا/ کشور عضو منطقۀ اقتصادی اروپایی را دارید و یا ھم شھروند سویس ھستید، ممکن 

برای تان یک فورم  CSNاست نیاز داشتھ باشید تا یک فورم را خانھ پُری کنید. ھرگاه چنین نیاز باشد 
 را می فرستد. 

 CSNمسکن یا کمک مصارف کارآموزی نیاز دارید باید بھ  ھرگاه بھ کمک اضافی، کمک برای
 csn.se/blanketterدرخواستی بفرستید. فورم ھا/درخواستنامھ ھا را می توان از طریق ویب سایت 

 سفارش داد. 
 

 چھ زمانی این پول را بدست می آورم؟
قبل از این دوره، این  زمانی کھ بھ سن ھجده سالگی برسید میتوانید خود این کمک ھا را حصول نمایید،

کمک ھا معموالً بھ سرپرست تان کھ برای آخرین بار کمک ھای اطفال را دریافت نموده باشد، داده 
ھرگاه شما زیر ھجده سال باشید و بدون والدین تان بھ سویدن آمده باشید، سرپرست تان باید  میشوند.

 .بخاطر وصول کمک پولی درخواستی دھد
 

ین تادیۀ کمک پولی برای تان صورت میگیرد بستگی بھ این دارد کھ در کدام تاریخ اینکھ چھ زمانی نخست
، شما معموالً کمک ھای مالی اطفال CSNشما شانزده سالھ میشوید. الی دریافت نخستین تادیات از جانب 
 را از سوی ادارۀ بیمھ اجتماعی سویدن دریافت خواھید کرد. 

 
 

پول در اخرین روز ھفتۀ ماه ھای سپتمبر و جون پرداختھ خواھد شد. پول کمکی اقامتگاه و کارآموزی 
 در ماه ھای سپتمبر و می پرداختھ میشود. 

 
 چھ واقع خواھد شد اگر شما نتوانید در مکتب اشتراک نمایید؟

ھ میشود بنابرین ھرگاه کمک ھای پولی بخاطر اینکھ شما بھ تحصیل تان ادامھ بدھید، برای تان پرداخت
بھ مکتب حاضر نشوید مستحق این کمک ھا نمیشوید. این امر شامل غیر حاضری ھای میشود کھ از 
سوی مکتب منظور نشده باشند. ھرگاه از جانب مکتب برای مان گفتھ شود کھ شما در مکتب اشتراک 

ن نیستید دریافت نموده باشید، نداشتھ اید، این کمک ھا متوقف خواھند شد. ھرگاه پولی را کھ مستحق آ
 .باید دوباره آنرا برای مان بپردازید

 
یادتان باشد کھ عدم شرکت تان در درسھا، دیگر امتیازات تانرا نیز متاثر خواھد ساخت بھ گونھ ی 

  .مثال، امتیازات مسکن خانواده گی و امتیازات اطفال

 

شما بھ سن شانزده سالگی 
 میرسید

 نخستین تادیھ پولی از سوی
CSN 

اخرین تادیھ کمک پولی اطفال از 
 سوی ادارۀ بیمۀ اجتماعی

جون -جنوری  جون سپتمبر 

سپتمبر -جوالی  سپتمبر اکتوبر 

دسمبر -اکتوبر  دسمبر جنوری  

 
 

ان ھای مختلف در این شرح بھ زب
قابل  www.csn.se ویبسایت

 دریافت اند.

ھمھ فورمھ ھا را میتوانید در 
ویبسایت 

www.csn.se/blanketter 
 دریافت نمایید.

ھرگاه سوالی داشتھ باشید میتوانید 
شوید و آرزوی با ما در تماس 

موفقیت در درسھا برای تان 
 داریم.

http://www.csn.se/
http://www.csn.se/
http://www.csn.se/
http://www.csn.se/blanketter

