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ﺑرﮔﮫ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ :وام ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
ﺑرای اﻓراد ﺧﺎرﺟﯽ

ﺧطﺎب ﺑﮫ اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ

ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯽ.اِس.اِن
)) (CSNﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ و وام(
آﯾﺎ ﺑزرﮔﺳﺎل ھﺳﺗﯽ و ﻣﯽ ﺧواھﯽ در ﺳوﺋد ﺗﺣﺻﯾل ﮐﻧﯽ؟ در اﯾﻧﺻورت ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯽ.اِس.اِن ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ،ﺑﻌﺑﺎرت دﯾﮕر ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ و وام ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
درﺧواﺳت ﮐﻧﯽ .ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ را راﯾﮕﺎن درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯽ وﻟﯽ وام را ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﭘس
ﺑدھﯽ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯽ.اِس.اِن ﯾﮏ اداره دوﻟﺗﯽ ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺳوﺋد اﺳت.
اﯾن ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ ،ﺑدون در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ و
ﺷراﯾط ﻣﺎﻟﯽ ﺧود ﺑﺗواﻧﻧد ﺗﺣﺻﯾل ﮐﻧﻧد .اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﻘررات
ﻣرﺑوطﮫ را ﺑﺧواﻧﻧد.

درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ

در ﺻﻔﺣﺎت ﻣن ) (Mina sidorدر وﺑﺳﺎﯾت  www.csn.seﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
درﺧواﺳت ﮐﻧﯽ .اﮔر ﻧﻣﯽ ﺧواھﯽ وام ﺑﮕﯾری ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﻓﻘط ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ را درﺧواﺳت ﮐﻧﯽ.

ﻣﻘررات وﯾژه ﺑرای اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ

در وﺑﺳﺎﯾت ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯽ.اِس.اِن
 www.csn.seاطﻼﻋﺎت
ﺑﯾﺷﺗری وﺟود دارد.

ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯽ.اِس.اِن در ﻣورد اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ اول ﺣﻖ ﺑرﺧورداری آﻧﮭﺎ از ﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺳوﺋد
را ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .در اﯾن ﺑررﺳﯽ از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ آﯾﺎ ﺗو اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت داری ﯾﺎ ﻧﮫ .ﺳﭘس ﺳﺎزﻣﺎن
ﺳﯽ.اِس.اِن ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺗو واﺟد ﺳﺎﯾر ﺷراﯾط درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ھﺳﺗﯽ ﯾﺎ ﻧﮫ.
ﺷراﯾط ﻻزم ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺳوﺋد
اﻓرادی ﮐﮫ دارای اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت داﺋم ) (PUTﺑﺎﺷﻧد و در ﺳوﺋد زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد اﻏﻠب از ﺣﻖ درﯾﺎﻓت
ﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺳوﺋد ﺑرﺧوردارﻧد .اﻓرادی ﮐﮫ ﭘﻧﺎھﻧده ﺑودن ﯾﺎ دﻻﯾل ﻣﺷﺎﺑﮫ از اداره ﻣﮭﺎﺟرت اﺟﺎزه
اﻗﺎﻣت ﻣﺣدود ﺑﮫ زﻣﺎن درﯾﺎﻓت ﮐرده اﻧد ﻧﯾز اﻏﻠب از ﺣﻖ درﯾﺎﻓت ﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺳوﺋد ﺑرﺧوردارﻧد.
اﻣﺎ ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن از ﺣﻖ درﯾﺎﻓت ﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺳوﺋد ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳﺗﻧد.
در ﻣورد اﻓرادی ﮐﮫ ﻓﺎﻗد اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت داﺋم ) (PUTﺑﺎﺷﻧد ﯾﺎ ﺑﺗوان آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﻧﺎھﻧده ﯾﮑﺳﺎن ﺗﻠﻘﯽ
ﮐرد ،ﻣﻘررات ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﮫ داﺷﺗن ﺗﺎﺑﻌﯾت آﻧﮭﺎ در اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ/ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﺷﺗرک
اروﭘﺎ ﯾﺎ در ﺳوﺋﯾس ﯾﺎ ﺗﺎﺑﻌﯾت در ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎ ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد .در اﯾن ﻣورد ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ﺑرﮔﮫ اطﻼع
رﺳﺎﻧﯽ ﻣوﺳوم ﺑﮫ ”ﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺳوﺋد ﺑرای اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ“ ) (CSN nr 4146ﻣطﺎﻟب ﺑﯾﺷﺗری
ﺑﺧواﻧﯾد.
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ﺳﺎﯾر ﺷراﯾط ﻻزم ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
ﺑرای ﺑرﺧورداری از ﺣﻖ درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ واﺟد ﺷراﯾط زﯾر ﻧﯾز ﺑﺎﺷﯽ
ﺗﺣﺻﯾل در ﯾﮏ دورۀ آﻣوزﺷﯽ ﮐﮫ ﺣﻖ درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ را اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد
•
ﺗﺣﺻﯾل ﺣداﻗل  50درﺻد از ﺗﻣﺎم وﻗت طﯽ ﺣداﻗل ﺳﮫ ھﻔﺗﮫ
•
واﺟد ﺷراﯾط ﺳﻧﯽ ﺑودن*
•
ﺻدق ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗو ﻗﺑﻼً ھم ﺑﺎ درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ
•
ﻗﺑوﻟﯽ در دورۀ آﻣوزﺷﯽ )ﻓﻘط در ﻣواردی ِ
ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ درس ﺧواﻧده ﺑﺎﺷﯽ(.
*ﺗﺣﺻﯾل در ﻣﻘﺎطﻊ اﺑﺗداﺋﯽ/راھﻧﻣﺎﺋﯽ ﯾﺎ دﺑﯾرﺳﺗﺎن ،ﻣﺛﻼً ﮐوﻣووﮐس ،ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ از ﺗرم ﭘﺎﺋﯾز ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳن 20
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﻣﺎم ﻣﯽ رﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯽ .ﻗﺑل از آن ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯽ.اِس.اِن ﮐﻣﮏ
ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی دﯾﮕری اﺳت .ﺑرای ﺗﺣﺻﯾل در ﺳطﺢ ﻋﺎﻟﯽ ﺣداﻗل ﻣرز ﺳﻧﯽ
وﺟود ﻧدارد .ﻟﻐﺎﯾت ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳن  60ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﻣﺎم ﺑرﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯽ.

ﻣﺎ ﺗﺣﺻﯾﻼت را اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم
اﯾﻧﺗرﻧتwww.csn.se :

ﺻﻔﺣﮫ
 1از3

اﯾن ﺑرﮔﮫ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن
ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف در وﺑﺳﺎﯾت
 www.csn.seوﺟود دارد.
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ﭼﮫ ﻣﺑﻠﻐﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ و وام ﮔرﻓت؟

در وﺑﺳﺎﯾت  www.csn.seﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﺑﺑﯾﻧﯽ ﭼﮫ ﻣﺑﻠﻐﯽ ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ و ﭼﮫ ﻣﺑﻠﻐﯽ وام ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﺑﮕﯾری.
در ﺑرﺧﯽ ﺷراﯾط ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ و وام ﺑﯾﺷﺗری از ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯽ.اِس.اِن درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯽ .در اﯾﻧﺟﺎ
ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ در ﻣورد ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ھﺎ و وام ﺑﯾﺷﺗری ﮐﮫ وﺟود دارﻧد ﻣطﺎﻟﺑﯽ ﺑﺧواﻧﯽ.
ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮥ ﺑﯾﺷﺗر
اﮔر در ﻣﻘﺎطﻊ اﺑﺗداﺋﯽ/راھﻧﻣﺎﺋﯽ ﯾﺎ دﺑﯾرﺳﺗﺎن ﺗﺣﺻﯾل ﻣﯽ ﮐﻧﯽ در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮥ
ﺑﯾﺷﺗری درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯽ .ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮥ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ واﺟد ﺷراﯾط وﯾژه ای ﺑﺎﺷﯽ .از ﺣﻖ
درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮥ ﺑﯾﺷﺗر ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷﯽ ،وﻗﺗﯽ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ درﺧواﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﯽ آﻧرا ﺑطور
اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯽ.

ﻣطﺎﻟب ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد ﮐﻣﮏ
ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف و ﻣﻘررات
ﻣرﺑوطﮫ را ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ در
 www.csn.seﺑﺧواﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﮫ
ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن 0771 - 276 000
زﻧﮓ ﺑزﻧﯽ.

ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺑﺎﺑت ﻓرزﻧد
اﮔر ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻓرزﻧد را ﺑر ﻋُﮭده داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮥ ﻓوق اﻟﻌﺎده درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯽ .اﯾن ﮐﻣﮏ
ھزﯾﻧﮫ را ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﻟﻐﺎﯾت ﺳﺎل ﺗﻘوﯾﻣﯽ ﮐﮫ ﻓرزﻧد ﺑﮫ ﺳن  18ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﻣﺎم ﻣﯽ رﺳد درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯽ.
وام ﻓوق اﻟﻌﺎده
اﮔر ﻗﺑﻼً ﮐﺎر ﮐرده ﺑﺎﺷﯽ و درآﻣدت از ﺣد ﻣﻌﯾﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗر ﺑوده ﺑﺎﺷد ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ وام ﻓوق اﻟﻌﺎده درﺧواﺳت
ﮐﻧﯽ .اﯾن وام ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﮔذار از ﮐﺎر ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾل ﺳﮭوﻟت اﯾﺟﺎد ﮐﻧد .از ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳن  25ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﻣﺎم
ﻣﯽ رﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ وام ﻓوق اﻟﻌﺎده را درﺧواﺳت ﮐﻧﯽ.
وام ھزﯾﻧﮫ ھﺎی اﺿﺎﻓﯽ
آﯾﺎ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺧود ﻣﺧﺎرج اﺿﺎﻓﯽ ،ﻣﺛﻼً ﺑﺎﺑت ﻣﺳﮑن دوﺑل ﯾﺎ ﺑرﺧﯽ ﺳﻔرھﺎ داری؟
در اﯾﻧﺻورت ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ وام ھزﯾﻧﮫ ھﺎی اﺿﺎﻓﯽ درﺧواﺳت ﮐﻧﯽ.

ﺗﺎ ﭼﮫ ﻣدت ﻣﯽ ﺗوان ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ درﯾﺎﻓت ﮐرد؟

طﯽ ﻣدت ﻣﺣدودی ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯽ .از اﯾﻧرو ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺧود را
ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﮐﻧﯽ طوری ﮐﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ در ﺗﻣﺎم ﻣدت ﺗﺣﺻﯾل ﮐﻔﺎف ﮐﻧد.
ﻣﺛﺎل :
در ﺳطﺢ دﺑﯾرﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﺣداﮐﺛر  80ﯾﺎ  120ھﻔﺗﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺑﮕﯾری ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾﻼت
ﻗﺑﻠﯽ ﺗو ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد .اﯾن ﻣدت ﻣﻌﺎدل ﺣدود دو ﯾﺎ ﺳﮫ ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾل ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﮐﺎﻣل اﺳت.
در ﺳطﺢ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﺣداﮐﺛر  240ھﻔﺗﮫ ﺑﺎ ﺗﺣﺻﯾل ﺗﻣﺎم وﻗت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯽ.
اﯾن ﻣدت ﻣﻌﺎدل ﺗﺣﺻﯾل ﺗﻣﺎم وﻗت طﯽ ﺷش ﺳﺎل اﺳت.

ﻣواردی ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ طﯽ ﻣدت ﺗﺣﺻﯾل در ﻧظر ﺑﮕﯾری
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اﮔر طﯽ دوران ﺗﺣﺻﯾل ﺗﻐﯾﯾری ﺑوﺟود آﯾد ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﻣراﺗب را ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯽ.اِس.اِن اطﻼع دھﯽ ﮐﮫ
ﻣﺑﻠﻎ ﺻﺣﯾﺢ ﺑﮫ ﺗو ﭘرداﺧت ﺷود .ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺛﻼً ﻣﯽ ﺗواﻧد اﯾن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗو واﺣدھﺎی ﮐﻣﺗری را ﺑﺧواﻧﯽ ﯾﺎ
اﯾﻧﮑﮫ دﯾﮕر اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯽ .ﺗﻐﯾﯾرات را ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ در ﺻﻔﺣﺎت ﻣن ) (Mina sidorﯾﺎ ﺗﻣﺎس
ﺑﺎ ﻣﺎ از راھﮭﺎی دﯾﮕر اطﻼع دھﯽ.
اﮔر ﻣرﯾض ﺷوی ﯾﺎ ﻻزم ﺑﺎﺷد ﺑﺧﺎطر ﻣراﻗﺑت از ﻓرزﻧد ﯾﺎ ﺧوﯾﺷﺎوﻧد ﻧزدﯾﮏ ﺧود در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯽ ﻧﯾز
اطﻼع ﺑده  -ﺗرﺟﯾﺣﺎ ً ھﻣﺎن روز اول ﻏﯾﺑت .در اﯾﻧﺻورت ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺧود را ﺣﻔظ
ﮐﻧﯽ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ھﻔﺗﮫ ھﺎی ﺧود را از دﺳت ﺑدھﯽ و ﻋﻼوه ﺑراﯾن ﺷرط ﻗﺑوﻟﯽ در واﺣدھﺎی درﺳﯽ ھم ﮐﺎھش
ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.

ﻣﺎ ﺗﺣﺻﯾﻼت را اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم
اﯾﻧﺗرﻧتwww.csn.se :
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ﺑﯾﻣﺎری ﺧود را ﺑﮫ ﺻﻧدوق ﺑﯾﻣﮫ
ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
) (Försäkringskassanو
ﻣراﻗﺑت از ﻓرزﻧد را ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺳﯽ.اِس.اِن اطﻼع ﺑده.

Studiemedel
Farsi

ﺑرﮔﮫ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ :وام ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
ﺑرای اﻓراد ﺧﺎرﺟﯽ

ﺑﺎزﭘرداﺧت

ﭘول ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯽ.اِس.اِن وام ﮔرﻓﺗﮫ ای طﺑﻌﺎ ً ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎزﭘرداﺧت ﮐﻧﯽ  -ﺑدون در ﻧظر
ﮔرﻓﺗن اﯾﻧﮑﮫ در ﺳوﺋد زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯽ ﯾﺎ ﻧﮫ .ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﺎزﭘرداﺧت ﺣداﻗل ﺷش ﻣﺎه ﭘس از درﯾﺎﻓت آﺧرﯾن ﮐﻣﮏ
ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯽ.اِس.اِن ،آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺑﻠﻐﯽ ﮐﮫ ھر ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﭘرداﺧت ﮐﻧﯽ از ﺟﻣﻠﮫ
ﺑﮫ ﻣﺑﻠﻐﯽ ﮐﮫ وام ﮔرﻓﺗﮫ ای ،ﻣدﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ وام را ﺑﺎزﭘرداﺧت ﮐﻧﯽ و ﻧرخ ﺑﮭره ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد.
وﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﺣدودۀ زﻣﺎﻧﯽ وﺟود دارد .وام را ﺣداﮐﺛر در  25ﺳﺎل ﺑﺎزﭘرداﺧت ﻣﯽ ﮐﻧﯽ و ھﻧﮕﺎم رﺳﯾدن ﺑﮫ
ﺳن  64ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ وام ﺑﺎزﭘرداﺧت ﺷده ﺑﺎﺷد .اﻏﻠب اواﺋل ﮐﻣﺗر و در اواﺧر ﻣﺑﻠﻎ ﺑﯾﺷﺗری ﭘرداﺧت
ﻣﯽ ﮐﻧﯽ .طﺑﻌﺎ ً اﮔر ﻣﺎﯾل ﺑﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ وام را ﺳرﯾﻌﺗر ﺑﺎزﭘرداﺧت ﮐﻧﯽ ،اﻧﺗﺧﺎب ﺑﺎ ﺧودت اﺳت.
اﮔر ﺑﺎزﭘرداﺧت ﺑراﯾت دﺷوار ﺑﺎﺷد ،ﻣﺛﻼً درآﻣدت ﮐﺎھش ﯾﺎﺑد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ درﺧواﺳت ﮐﻧﯽ ﺑرای ﻣدﺗﯽ ﻣﺑﻠﻎ
ﮐﻣﺗری ﺑﺎزﭘرداﺧت ﮐﻧﯽ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯽ.اِس.اِن درﺧواﺳت ﺗو را ﺑررﺳﯽ ﮐرده و ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ از ﺣﻖ
ﭘرداﺧت ﻣﺑﻠﻎ ﮐﻣﺗر ﺑرﺧوردار ھﺳﺗﯽ ﯾﺎ ﻧﮫ.
ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎش ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯽ.اِس.اِن ھﻣﯾﺷﮫ آدرس ﺻﺣﯾﺢ ﺗو را در اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺗو ﻣوظف
ھﺳﺗﯽ اﯾﻧﮑﺎر را ﺑﮑﻧﯽ.

اﮔر ﺳواﻟﯽ داری ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾری ،ﺑﺎ آرزوی ﻣوﻓﻘﯾت در
ﺗﺣﺻﯾﻼت!
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