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ﺑرای اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ

ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑرای ﺗﺣﺻﯾل از ﺟﺎﻧب CSN
)ﮐﻣﮏ ﭘوﻟﯽ و ﻗرﺿﮫ ھﺎ(

آﯾﺎ در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻧﺣﯾث ﺑزرﮔﺳﺎل در ﺳوﯾدن درس ﺑﺧواﻧﯾد اﻧدﯾﺷﯾده اﯾد؟ در آﻧﺻورت
ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑرای ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ و ﻗرﺿﮫ از ﺟﺎﻧب  CSNدرﺧواﺳﺗﯽ دھﯾد .ﮐﻣﮏ ﭘوﻟﯽ را ﻧزد
ﺧود ﻧﮕﮭدارﯾد اﻣﺎ ﻗرﺿﮫ را ﺑﺎﯾد دوﺑﺎره ﺑﭘردازﯾد . CSNﻋﺑﺎرت از ﻣرﺟﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﺑرای اﻓراد در ﺳوﯾدن ﮐﻣﮏ ھﺎی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ را ﻓراھم ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﮐﻣﮏ ھﺎی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺑﮫ
اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻣﯾﺗواﻧد درس ﺑﺧواﻧد ﺻرف ﻧظر از ﭘس
ﻣﻧظر و ﺷراﯾط ﻣﺎﻟﯽ اش .ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺑﻌﮥ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﯾد
ﮐدام ﮔﺎم ھﺎ را روی دﺳت ﮔﯾرد ،ﺑﺧواﻧﯾد.

ﺑرای ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ درﺧواﺳﺗﯽ دھﯾد.

ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد در ﺑﺧش ﺻﻔﺣﺎت ﻣن در وﯾﺑﺳﺎﯾت  www.csn.seﺑرای ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﺧواﺳﺗﯽ دھﯾد .ھرﮔﺎه
ﻧﻣﯾﺧواھﯾد ﭘول ﻗرض ﺑﮕﯾرﯾد ،ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑرای ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﺧواﺳﺗﯽ ﺑدھﯾد.

ﺷراﯾط ﺧﺎص ﺑرای اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ

ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر را
در وﯾﺑﺳﺎﯾت CSN
 www.csn.seدرﯾﺎﺑﯾد.

ھرﮔﺎه ﺷﻣﺎ ﺗﺑﻌﮥ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷﯾد CSN ،ﻧﺧﺳت ﺑررﺳﯽ ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺷﻣﺎ در ﺳوﯾدن ﺑرای ﭘﯾﺷﺑرد ﺗﺣﺻﯾل
ﻣﺳﺗﺣﻖ ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ھﺳﺗﯾد ﯾﺎ ﺧﯾر .ﻣﺎ ﺑررﺳﯽ ﺧواھﯾم ﮐرد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺷﻣﺎ دارای ﻣﺟوز اﻗﺎﻣت ھﺳﺗﯾد ﯾﺎ ﺧﯾر.
 CSNﺳﭘس ﺑررﺳﯽ ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺣﺻول ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺧﺎطر ﭘﯾﺷﺑرد ﺗﺣﺻﯾل ﺗﺎن دﯾﮕر
ﺷراﯾط را ﺑرآورده ﻣﯽ ﺳﺎزﯾد ﯾﺎ ﺧﯾر.
ﺷراﯾط ﻣﺳﺗﺣﻖ ﺑودن ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ در ﺳوﯾدن.
ھرﮔﺎه ﺷﻣﺎ دارای ﻣﺟوز اﻗﺎﻣت داﯾﻣﯽ در ﺳوﯾدن ھﺳﺗﯾد ،اﻣﮑﺎن اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺳﺗﺣﻖ درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ھﺎی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
ﺑﺎﺷﯾد ،ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد اﺳت .ھرﮔﺎه از ﺟﺎﻧب ادارۀ ﻣﮭﺎﺟرت ﺑرای ﺗﺎن ﺑﺧﺎطر وﺿﻌﯾت ﻣﮭﺎﺟرت ﯾﺎ 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 ،ﻗواﻋد
ﻣﺧﺗﻠف در زﻣﯾﻧﮫ ﻗﺎﺑل اﺟرا اﻧد و ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺷﮭروﻧد اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ /ﺣوزه 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( ) CSNﺷﻣﺎره “Svenskt (4146
studiestöd för studier i Sverige för dig som är utländsk medborgare”.
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ﺳﺎﺋر ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﺑرای ﺣﺻول ﮐﻣﮏ ﭘوﻟﯽ ﺑرای ﭘﯾﺷﺑرد ﺗﺣﺻﯾﻼت
ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺳﺗﺣﻖ ﮐﻣﮏ ﭘوﻟﯽ ﺑرای ﺗﺣﺻﯾل ﮔردﯾد ،ﺑﺎﯾد ھﻣﭼﻧﺎن
در ﻣﺿﻣوﻧﯽ ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را واﺟد ﺷراﯾط ﺑرای ﮐﻣﮏ ﭘوﻟﯽ ﺳﺎزد.
•
ﺑرای ﺣداﻗل ﺳﮫ ھﻔﺗﮫ ،ﮐم از ﮐم  50در ﺻد ﻣﺟﻣوع زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾد وﻗف ﺗﺣﺻﯾل ﮔردد
•
ﺷراﯾط ﺳن را ﭘوره ﻧﻣﺎﯾﯾد* .
•
ﻧﺗﯾﺟﮥ درس ﺗﺎﻧرا ﺑدﺳت آورده ﺑﺎﺷﯾد )ﺗﻧﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑل اطﻼق اﺳت ھرﮔﺎه ﺷﻣﺎ ﻗﺑﻼً ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﻣﮏ
•
ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾل ﺗﺎﻧرا ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯽ ﺑرﯾد(.
* ھرﮔﺎه ﺷﻣﺎ در ﻣﮑﺗب اﺑﺗداﯾﮫ ﯾﺎ ﻟﯾﺳﮫ درس ﻣﯾﺧواﻧﯾد ،ﻣﺛﻼً در ﯾﮏ ﮐورس آﻣوزﺷﯽ ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﺛﺑت ﻧﺎم ﻧﻣوده ﺑﺎﺷﯾد،
ﻣﯾﺗواﻧﯾد اﻟﯽ ﺳﻣﺳﺗر ﺧزاﻧﯽ ھﻣﺎن ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﺳت ﺳﺎﻟﮫ ﻣﯾﺷوﯾد ،ﮐﻣﮏ ﭘوﻟﯽ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد .ﻗﺑل از آن ،ﮐﻣﮏ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ را از
 CSNﮐﮫ ﺷﺎﻣل دﯾﮕر ﮐﻣﮏ ھﺎی ﭘوﻟﯽ ﻧﯾز ﻣﯾﺷود ،درﯾﺎﻓت ﺧواھﯾد ﮐرد .ﺑرای درس ﺧواﻧدن در ﺳطﺢ ﮐﺎﻟﯾﺞ ﮐدام
ﻣﺣدودﯾت ﺳن ﭘﺎﺋﯾن وﺟود ﻧدارد .ﺣداﮐﺛر ﻣدت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺑرای ﺗﺎن اھدا ﺧواھد ﺷد ﺗﺎ ﺳن  60ﺳﺎﻟﮕﯽ
اﺳت.

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

ﺻﻔﺣﮫ
 1از3

اﯾن ﺷرح ﺑﮫ زﺑﺎن ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
در وﯾﺑﺳﺎﯾت www.csn.se
ﻗﺎﺑل درﯾﺎﻓت اﻧد.
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در ﮐﻣﮏ ھﺎی ﭘوﻟﯽ و ﻗرﺿﮫ ھﺎ ﭼﮫ ﻣﻘدار ﭘول ﺑرای ﺗﺎن داده ﺧواھد ﺷد؟

ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ وﯾﺑﺳﺎﯾت  www.csn.seﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ ﻣﻘدار ﮐﻣﮏ ﭘوﻟﯽ و ﭼﮫ ﻣﻘدار ﭘول
ﻗرﺿﮫ را درﯾﺎﻓت ﻧﻣوده ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﯾﯾد.
در ﺑﻌﺿﯽ ﺣﺎﻻت ،ﺷﻣﺎ ﻣﺑﻠﻎ ﺑﯾﺷﺗر ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ و ﻗرﺿﮫ را ﻣﯾﺗواﻧﯾد از ﺳوی  CSNدرﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾﯾد .در اﯾﻧﺟﺎ
ﻣﯾﺗواﻧﯾد در ﻣورد ﮐﻣﮏ ھﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﭘوﻟﯽ وﻗرﺿﮫ ھﺎی ﻗﺎﺑل درﯾﺎﻓت ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﮐﻣﮏ ﭘوﻟﯽ ﺑﯾﺷﺗر
ھرﮔﺎه ﺷﻣﺎ در ﻣﮑﺗب ﺛﺎﻧوی ﯾﺎ اﺑﺗداﯾﮫ درس ﻣﯾﺧواﻧﯾد ،در ﺑﻌﺿﯽ ﺣﺎﻻت ﻣﺳﺗﺣﻖ ﮐﻣﮏ ﭘوﻟﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺷده
ﻣﯾﺗواﻧﯾد .ﺑرای درﯾﺎﻓت اﯾن ﮐﻣﮏ ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺷراﯾط ﺧﺎص را ﺑرآورده ﺳﺎزﯾد .ھرﮔﺎه ﺷﻣﺎ ﻣﺳﺗﺣﻖ ﻣﯾزان ﺑﻠﻧد
ﮐﻣﮏ ﭘوﻟﯽ ﺷوﯾد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ درﺧواﺳﺗﯽ ﺑدھﯾد ،ﺑﺻورت ﺧودﮐﺎر آﻧرا درﯾﺎﻓت
ﺧواھﯾد ﮐرد.

در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﻣﺎﻟﯽ و ﺷراﯾط ﻣرﺑوط ،ﻣراﺟﻌﮫ
ﻧﻣﺎﯾﯾد ﺑﮫ وﯾﺑﺳﺎﯾت:
www.csn.se
و ﯾﺎھم ﺑﮫ ﺷﻣﺎره ﺗﻠﯾﻔون
0771 - 276 000
زﻧﮓ ﺑزﻧﯾد.

ﺗﺎدﯾﺎت ﻣﺗﻣم ﺑرای اطﻔﺎل
ھرﮔﺎه از ﯾﮏ طﻔﻠﯽ ﻣراﻗﺑت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﯾد ،ﺗﺎدﯾﮥ ﻣﺗﻣم را درﯾﺎﻓت ﺧواھﯾد ﮐرد .ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد اﯾن ﮐﻣﮏ را اﻟﯽ ﻣﺎه
ﺷﺷم ﺳﺎل ﺗﻘوﯾﻣﯽ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳن ھﺟده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯾرﺳﯾد درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﻗرﺿﮥ ﻣﺗﻣم
ھرﮔﺎه ﻗﺑﻼً ﮐﺎر ﻣﯽ ﻧﻣودﯾد و ﺑﯾﺷﺗر از ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺷﺧص ﺷده ﻋﺎﯾد داﺷﺗﯾد ،ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑرای ﻗرﺿﮥ ﻣﺗﻣم درﺧواﺳﺗﯽ
دھﯾد .ھدف از اﯾن ﻗرﺿﮫ ﻋﺑﺎرت از ﺗﺳﮭﯾل ﮔذار از ﻣرﺣﻠﮫ ﮐﺎر ﺑﮫ درس اﺳت .ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﻗرﺿﮥ ﻣﺗﻣم را
ﺷروع از ﺳﺎﻟﯽ ﺑدﺳت آورﯾد ﮐﮫ در آن ﺑﮫ ﺳن  25ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑرﺳﯾد.
ﻗرﺿﮥ اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺻﺎرف
آﯾﺎ در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺗﺎن ﻣﺛﻼً دو ﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﻣﺳﺎﻓرت ،ﻣﺻﺎرف اﺿﺎﻓﯽ دارﯾد ﯾﺎ ﺧﯾر؟ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑرای ﻗرﺿﮥ
ﻣﺻﺎرف اﺿﺎﻓﯽ درﺧواﺳﺗﯽ ﺑدھﯾد.

ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻼﺗﯽ را ﺗﺎ ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺑدﺳت آورده ﻣﯾﺗواﻧﯾد؟

ﮐﻣﮏ ھﺎی ﭘوﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻼت را ﺑرای ﻣدت زﻣﺎن ﻣﺣدود ﺑدﺳت آورده ﻣﯾﺗواﻧﯾد .ﺑﻧﺎﺑرﯾن ،در ﻣورد ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی
درﺳﮭﺎی ﺗﺎن ﻓﮑر ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺗﺎن ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎم دوره ﺗﺣﺻﯾل ﺗﺎن را در ﺑرﺑﮕﯾرد.
ﻣﺛﺎل
در ﻣﮑﺗب ﺛﺎﻧوی ،ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺣداﮐﺛر  80ﺗﺎ  120ھﻔﺗﮫ درس ،ﮐﻣﮏ ﭘوﻟﯽ را اﺧذ ﺧواھﯾد ﮐرد ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑر
اﯾﻧﮑﮫ ﻗﺑﻼً ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧواﻧدﯾد ارﺗﺑﺎط ﻣﯾﮕﯾرﯾد .اﯾن ﻣﻌﺎدل اﺳت ﺑر ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً دو ﯾﺎ ﺳﮫ ﺳﺎل ﮐﻣﮏ ﭘوﻟﯽ ﺑرای
ﺗﺣﺻﯾﻼت.
در ﺳطﺢ ﮐﺎﻟﯾﺞ ،ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﭘوﻟﯽ را ﺑرای ﺣداﮐﺛر  240ھﻔﺗﮫ ﺗﻣﺎم وﻗت درﯾﺎﻓت ﺧواھﯾد ﮐرد .اﯾن ﮐﻣﮏ
ﺑﺻورت ﺗﻣﺎم وﻗت ﺑرای ﺷش ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ﺟرﯾﺎن ﺗﺣﺻﯾل ﻣدﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷوﻧد.
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ھرﮔﺎه در ﺟرﯾﺎن ﺗﺣﺻﯾل ﻣوردی ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﺑد ،ﻣﮭم اﺳت ﺗﺎ آﻧرا ﺑﮫ  CSNﮔزارش دھﯾد ﺗﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﺑﻠﻎ درﺳت
ﮐﻣﮏ ﭘوﻟﯽ را ﺑدﺳت آورﯾد .ﺑرای ﻣﺛﺎل ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯾﺗواﻧد ﺷﺎﻣل ﺣﺎل ﺗﺣﺻﯾل ﺑﺎ ﻧﻣرات ﮐﻣﺗر ﺑﺎﺷد و ﯾﺎھم اﯾﻧﮑﮫ
ﺷﻣﺎ دﯾﮕر ﻣﺟوز اﻗﺎﻣت ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﯾﺗواﻧﯾد در ﺑﺧش ﺻﻔﺣﺎت ﻣن درﺧواﺳﺗﯽ ﺗﺎﻧرا اراﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد و
ﯾﺎھم ﺑﮫ ﺷﯾوۀ دﯾﮕر ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺗﻣﺎس ﺷوﯾد.
ھرﮔوﻧﮫ ﻣرﯾﺿﯽ را ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺟرﯾﺎن ﻗرار دھﯾد و ﯾﺎھم ھرﮔﺎه ﻣﯾﺧواھﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺧﺎطر ﻣراﻗﺑت از ﮐودﮐﯽ
ﯾﺎ ﻋﺿو ﺧﺎﻧوادۀ ﺗﺎن ﺑﻣﺎﻧﯾد ﺑﺎﯾد ﻣﺎ را ،در ﺻورت اﻣﮑﺎن در ھﻣﺎن روز ،ﻣطﻠﻊ ﺳﺎزﯾد .در آﻧﺻورت ﮐﻣﮏ
ﭘوﻟﯽ را ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑدون آﻧﮑﮫ ھﻔﺗﮥ ﺗﺎن ﺿﺎﯾﻊ ﺷود و ﺷراﯾط ﻧﺗﯾﺟﮫ درﺳﯽ ﻧﯾز از ﻣﯾﺎن رود ،درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾﯾد.

ﭘرداﺧت دوﺑﺎره

اﻟﺑﺗﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﭘوﻟﯽ را ﮐﮫ از  CSNﺑﮫ ﻗرض ﮔرﻓﺗﮫ اﯾد دوﺑﺎره ﺑﭘردازﯾد ،ﺻرف ﻧظر از اﯾﻧﮑﮫ در ﺳوﯾدن
ھﺳﺗﯾد ﯾﺎ ﻧﮫ .ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﺎزﭘرداﺧت ﻗرﺿﮫ را ﺑﺎﯾد ﺷش ﻣﺎه ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ اﺧرﯾن ﮐﻣﮏ ﭘوﻟﯽ را از ﺟﺎﻧب CSN
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ﻣرﯾﺿﯽ را ﺑﮫ ﺻﻧدوق ﺑﯾﻣﮫ ﯾﺎ
) (Försäkringskassanو
ﻣراﻗﺑت از ﮐودﮐﺎن را ﺑﮫ "ادارۀ
ﻣرﮐزی ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ" ﯾﺎ ) (CSNاطﻼع
ﺑدھﯾد.

ورق ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ :ﻗرﺿﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
ﺑرای ﺷﻣﺎﯾﯾﮑﮫ ﺗﺑﻌﮥ ﺧﺎرﺟﯽ ھﺳﺗﯾد

Studiemedel
Dari

ﺣﺻول ﻧﻣﺎﯾﯾد ،اﻧﺟﺎم دھﯾد .اﯾﻧﮑﮫ ھر ﺳﺎل ﺑﺎﯾد ﭼﻘدر دوﺑﺎره ﺑﭘردازﯾد ﻋﻼوه ﺑر دﯾﮕر ﻣوارد ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ اﯾن
دارد ﮐﮫ ﭼﻘدر ﻗرض ﮔرﻓﺗﮫ اﯾد ،طﯽ ﮐدام ﻣﯾﻌﺎد ﺑﺎﯾد آﻧرا ﺑﭘردازﯾد و ﻧرخ ﺑﮭرۀ ﻗرﺿﮫ ﭼﻘدر اﺳت.
اﻣﺎ ﻣﺣدودﯾت زﻣﺎﻧﯽ وﺟود دارد .ﺷﻣﺎ ﺣداﮐﺛر  25ﺳﺎل وﻗت دارﯾد ﺗﺎ ﻗرﺿﮫ را دوﺑﺎره ﺑﭘردازﯾد و ﺗﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳن
 64ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯾرﺳﯾد ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎم ﻗرﺿﮫ را ﭘرداﺧﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .اﮐﺛراً در اﺑﺗدا ﭘول ﮐﻣﺗر ﺧواھﯾد ﭘرداﺧت و ﺑﮫ ھﻣﯾن
ﺗرﺗﯾب اﻟﯽ رﺳﯾدن ﻣﯾﻌﺎد ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ﭘول ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﯾد ﺑﭘردازﯾد .اﯾن ﺗﺻﻣﯾم ﻣرﺑوط ﺧودت ﺗﺎن اﺳت و ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺗﻣﺎم
ﻗرﺿﮫ را در اﺳرع وﻗت دوﺑﺎره ﺑﭘردازﯾد.
ھرﮔﺎه در ﺑﺎزﭘرداﺧت ﻗرﺿﮫ ﻣﺷﮑل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﻣﺛﻼً اﯾﻧﮑﮫ ﻋﺎﯾد ﺗﺎن ﮐم ﺑﺎﺷد ،ﻣﯾﺗواﻧﯾد درﺧواﺳﺗﯽ دھﯾد و
ﭘول ﮐﻣﺗر را ﺑرای ﻣدت زﻣﺎن ﻣﺷﺧص ﺑﭘردازﯾد CSN .درﺧواﺳﺗﯽ ﺷﻣﺎ را ﻣرور ﺧواھد ﮐرد و ﺗﺻﻣﯾم
ﺧواھد ﮔرﻓت ﮐﮫ آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﺳﺗﺣﻖ ﻣﺑﻠﻎ ﮐﻣﺗر ﺑﺎزﭘرداﺧت ﻗرﺿﮫ ھﺳﺗﯾد ﯾﺎ ﺧﯾر.
ﺑﺎﯾد اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﯾﯾد ﮐﮫ  CSNآدرس دﻗﯾﻖ ﺷﻣﺎ را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد؛ اﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑرﻣﯾﮕردد.

ھرﮔﺎه ﺳواﻟﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺗﻣﺎس ﺷوﯾد و آرزوی ﻣوﻓﻘﯾت در
درﺳﮭﺎ ﺑرای ﺗﺎن دارﯾم.
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