
 svensktتحصیلی سویدنیکمک اقتصادی 
studiestöd برای تحصیالت در سویدن 

د ی ھست رجی  خا ع  ا ب ت ا کھ  ی د را ف ا ا  شم ی  را  ب

C S N  F A K T A B L A D  D A R I  

  

دنی چھ است لی سوی تحصی قتصادی  ا  ؟کمک 

C
SN

 n
r 4

14
6M

/2
11

0/
öv

er
sä

ttn
in

g 
a

v 
41

46
A

-2
11

0
 

 
کمک اقتصادی تحصیلی میتواند کمک تحصیلی، مساعدت بالعوض برای شاگردی، پول 

اقتصادی آغاز تحصیالت، باشد. در مورد این کمک ھا، ما بھ طور خلص تحصیلی و کمک 
 .شما میتوانید معلومات بیشتر را بخوانید  www.csn.seدر اینجا تشریحات میدھیم. در

 کمک تحصیلی
کمک تحصیلی یک کمک بالعوض بوده و بھ شما کسانیکھ در لیسھ، مکتب شاروالی برای 

شما میتوانید کمک . folkhögskola بزرگساالن یا مکتب عمومی komvux بزرگ ساالن
 .سالھ میشوید، بدست آورید ۲۰آن سال کھ شما  vårterminتحصیلی را الی سمستر بھاری

 مساعدت بالعوض شاگردی
مساعدت بالعوض شاگردی یک کمک بالعوض بھ شما کسانیکھ در پروگرام شاگردی 

می باشد. شما میتوانید مساعدت درس میخوانید،   gymnasial lärlingsutbildningلیسھ
سالھ میشوید،  ۲۰آن سال کھ شما   vårterminبالعوض شاگردی را الی سمستر بھاری

 .بدست آورید
 

 تحصیلی مالی کمک
 شما کھ) lån( قرض و) bidrag( بالعوض کمک از است عبارت یلیتحص یمال کمک

 یکمون آموزشگاه و بزرگساالن آموزشگاه در شما کھ دیبکن دیتوانیم یزمان آنرا یدرخواست
 شما. دیینمایم لیتحص پوھنتون ای یعال التیتحص موسسات ،یمسلک یعال مکتب بزرگساالن،

 پول دیخواھیم ھمچنان نکھیا ای دیخواھیم را بالعوض کمک تنھا ایآ کھ دیریگیم میتصم خودتان
 .دیینما قرض را

 کمک اقتصادی آغاز تحصیالت
در  آغاز تحصیالت یک کمک بالعوض بوده کھ بعضی افراد بیکار میتوانند آنرا یمالکمک 

برای  را طول یک مدت کوتاه بدست آورند، برای اینکھ دروس لیسھ را بخوانند و چانس خود
  hemkommunenبدست آوردن کار زیاد نمایند. از ھمھ اولتر این شاروالی محل سکونت

آغاز  یمالمستحقین کمک  د کھ کدام افراد شامل گروپتان میباشد کھ قضاوت آنرا مینمای
 را مینمایید. تحصیالت میباشند. ھمچنان شما ھمانجا درخواستی خود

 

 خارجی شھروندان آن مورد در شما اطالعاتی ورقھٴ  این در
 می تحصیلی مالی ھای کمک دریافت مستحق کھ دانست خواھید
 آموزش ھزینۀ تحصیلی، کمک( از عبارتند ھا کمک این. گردند

 کمک و آموزش بھ نمودن آغاز برای مالی کمک کارآموزی،
 برگۀ این در معلومات کھ باشید داشتھ یاد بھ). تحصیلی اقتصادی

 . باشد نمی حقوقی متن یک و بوده عمومی معلومات اطالعاتی،

 سویدن تحصیلی مالی کمک
 مرکزی ادارۀ( CSN از تحصیل برای بتوانید کھ این برای
 قرضھ و عوض بال ھای کمک) تحصیلی اقتصادی ھای کمک

 :نمایید تکمیل را شرط دو باید بیآورید بدست را
 برای سویدن تحصیلی مالی کمک دریافت شرایط .1

 را شرایط این توانید می شما خارجی شھروندان
 اروپا اتحادیۀ مقررات یا سویدن قوانین مطابق
 . نمایید تکمیل

 می کھ تحصیلی مالی کمک آن برای کھ شرایط .2
 ما کھ آن از پس. اردد اعتبار کنید، تقاضا خواھید

 شھروند یک عنوان بھ شما کھ نمودیم ارزیابی
 می تحصیلی مالی کمک دریافت مستحق خارجی
 اقتصادی ھای کمک مرکزی ادارۀ( CSN گردید،

 .  نماید می ارزیابی را مذکور شرایط) تحصیلی

 گردد؟ آن مستحق سویدن قوانین طبق تواند می کسی چھ
 فصل در شرایط از یکی و ییدنما زندگی سویدن در شما اگر

 مالی حمایت دریافت مستحق است ممکن کنید، تکمیل را بعدی
 :شوید سویدن تحصیلی

 
   دائمی اقامت اجازه دارای

)PUT (باشید 
 را) دائمی اقامت اجازۀ(PUTسویدن مھاجرت امور ادارۀ از اگر

 تحصیلی مالی کمک دریافت مستحق توانید می اید، آورده بدست
 .  شوید سویدن

 
 باشید آن معادل یا پناھنده موقف دارای سویدن در

 یک شما کھ است نموده ارزیابی سویدن مھاجرت امور ادارۀ اگر
 شرایط اساس بر ھم یا و ھستید حمایت نیازمند فرد یک یا پناھنده
 صورت آن در اید، نموده دریافت را اقامت اجازۀ حساس بسیار

 شما.  شوید تحصیلی یمال کمک دریافت مستحق توانید می
 برخی در. باشید شخص یک چنین نزدیکان از توانید می ھمچنان

 را آن CSN کھ باشید دائمی اقامت اجازۀ دارای اگر موارد

 کمک دریافت مستحق توانید می داند، می پناھنده موقف معادل
 آیا کھ نماییم می ارزیابی ما سپس.  شوید تحصیلی مالی ھای
 اقامت اجازۀ شما بھ پناھندگی دالیل بنابر مھاجرت امور ادارۀ
 کمک دریافت حق ھستید پناھجو یک اگر.  خیر یا و است داده
 . ندارید را تحصیلی مالی

 
 موقت قانون بھ نظر ھم یا جمنازیوم جدید قانون اساس بر شما
 باشید می اقامت اجازۀ دارای قبلی،

 نظر یا جمنازیوم جدید قانون اساس بر مھاجرت امور اداراۀ اگر
 ممکن است، داده اقامت اجازۀ شما برای قبلی موقت قانون بھ

 .شوید تحصیلی مالی کمک دریافت مستحق است
 

 ھستید اقامت اجازۀ دارای خانوادگی روابط بنابر
 برای مھاجرت امور ادارۀ طرف از خانوادگی روابط بنابر اگر
 موارد خیبر در صورت آن در است شده داده اقامت اجازۀ تان

 . شوید تحصیلی مالی کمک دریافت مستحق توانید می خاص
 

 است شده تمام تان اقامت اجازۀ اعتبار تاریخ اگر
 کمک دریافت حق شما بھ کھ ھستید اقامت اجازۀ یک دارای اگر

 تمام اقامت اجازۀ این اعتبار مدت اما دھد می را تحصیلی مالی
 مستحق بتوانید ھم آن وصف با ممکن صورت آن در است شده

 صورتی در موضوع این. شوید تحصیلی مالی کمک دریافت
 موقت اقامت اجازۀ اعتبار زمان کھ این قبل شما کھ دارد اعتبار

 .  باشید نموده تقاضا آن تمدید برای برسد پایان بھ تان
 جدید تقاضای باید ھمچنان

  باشد داشتھ را قبلی اساس یا مبنا ھمان• 

  یا

 جدید اقامت اجازۀ یک بھ جمنازیوم، جدید قانون بھ نظر• 
 گیرد می ارتباط

 ھستید فرزند دارای سویدن شھروند یک از
 در شما و باشید می فرزند دارای سویدن شھروند یک از اگر

 دریافت مستحق است ممکن نمایید، می زندگی ھم با یکجا سویدن
 حق یا اقامت اجازۀ دارای باید شما ھمچنان.  شوید مالی کمک
 . باشید نیز سویدن در اقامت

 
 

   و اقامت حق دارای
 باشید می سویدن با ماندگار پیوند

   و اقامت حق دارای اگر
 دریافت مستحق توانید می ھستید، سویدن با ماندگار پیوند یک

 حق دارای صورتی در شما معموالَ .  شوید تحصیلی مالی کمک
 کھ باشید می اقامت

 منطقۀ/اروپا اتحادیۀ ضوع ھای کشور از یکی شھروند• 
 باشید سویس شھروند ھم یا اروپا اقتصادی ھمکاری

 اتحادیۀ کشورعضو یک شھروندان از یکی خویشاوند• 
 شھروند یک خویشاوند یا اروپا اقتصادی ھمکاری منطقۀ/اروپا

 )سویدنی غیر معموالَ ( باشید سویس

 نیز زندگی یکجا ھم با و باشید سویدن شھروند یک خویشاوند• 
 اتحادیۀ عضو دیگر کشور یک در ھم یا باشید نموده
 بوده رابطھ در ھم با سویس، در یا اروپا اقتصادی منطقۀ/اروپا
 .باشید

 کھ باشید پایدار پیوند یک دارای سویدن با توانید می صورتی در

  باشید نموده کار و زندگی سویدن در سال دو اقل حد•

 عمر سال 20 از کمتر نمودید مکان نقل سویدن بھ کھ زمانی• 
  نماید کار و زندگی اینجا در تان والدین از یکی و اید داشتھ

 گونۀ بھ یا اید نموده ازداوج سویدن شھروند یک با• 
 ھم با سال چھار برای اقل حد و نمایید می زندگی) ھمزیست(

 در آن سال یک اقل حد جملھ آن از کھ باشید نموده زندگی یکجا
 .باشد بوده سویدن

 ھمزیست شکل بھ یا اید نموده ازداوج سویدن شھروند یک با• 
 ھم با یکجا سویدن در سال دو اقل حد و نمایید می زندگی او با

 باشید نموده زندگی

 شکل بھ یا نموده ازدواج دیگر کشور یک شھروند یک با• 
 سویدن در سال دو اقل حد شما و نمایید می زندگی ھمزیست

 زندگی شریک باید حالت این در  اشیدب نموده زندگی ھم با یکجا
 مالی کمک دریافت حق کھ باشد اقامت اجازۀ نوع آن دارای تان

  دھد می را تحصیلی



 ازدواج اروپا اقتصادی منطقۀ /اروپا اتحادیۀ شھروند یک با• 
 سویدن قانون بھ نظر او کھ باشید می ھمزیست یا اید نموده

 .نماید می تکمیل را تحصیلی مالی کمک دریافت برای شرایط

 حد دوسال مدت برای باید پس اید، کرده کار سویدن در شما اگر
 کار عنوان بھ آنچھ. باشید کرده کار وقت نیمھ گونھٴ  بھ اقل

 شود می شمرده

 سویدن در استخدام• 

 باشد می نام ثبت سویدن در کھ شخصی شرکت یک در کار• 

 عمر سال ده از کمتر کھ شخص خود فرزندان از مراقبت• 
 دارد

 باشد نام ثبت سویدن کاریابی ادارۀ نزد کار جویا عنوان بھ• 

  کار بازار آموزش در اشتراک• 

 ) sfi( مھاجران برای سویدنی زبان آموزش• 

 حد ابتدایی، سطح بھ اکثر حد سویدنی زبان آموزش یا تحصیل• 
 وقت نیمھ شکل بھ اقل

 برای پولی تعویض مریضی، معاش شخص کھ زمانی• 
 نماید می دریافت را فعالیت برای پولی تعویض یا ریضیم

 دارید عمر سال 20 از کمتر اگر
 حق توانید می صورتی در دارید عمر سال 20 از کمتر کھ شما

 اجازۀ دارای کھ باشید داشتھ را تحصیلی مالی کمک دریافت
 اگر و باشید سویدن در اقامت حق یا اقامت

 یا و سویدن شھروند یک ۀخانواد اعضای تان والدین و شما• 
 بدست برای شرایط او سویدن قوانین بھ نظر کھ ھستید فردی یک

.                                                                         نماید می تکمیل را تحصیلی مالی ھای کمک آوردن
 . است سویدن شھروند شما والدین از یکی• 

 

 یا سرپرست خانوادۀ یک در سویدنی ادارۀ یک توسط شما• 
 .اید شده ساختھ جاگزین اجتماعی نھاد یک

 سویدنی ادارۀ یک توسط کھ ھستید سرپرست یک دارای شما• 
 .است شده تعین

 دریافت مستحق اروپا اتحادیۀ شرایط بھ نظر تواند می کسی چھ
  شود؟
 معادل کنید، تکمیل را اروپا اتحادیۀ مقررات شرایط شما ھرگاه

 در شرایط این مورد در.  شوید می شمرده سویدن شھروند کی
 :بخوانید بیشتر بعدی فصل

 
 اید کرده کار یا و کنید می کار سویدن در شما
 اقتصادی منطقۀ/اروپا اتحادیۀ عضو کشور یک شھروند کھ شما

 مالک یا مھاجر کارگر یک اگر ھستید، سویس شھروند یا اروپا
 کمک بتوانید است ممکن دباشی سویدن در خصوصی شرکت یک
 عنوان بھ بتوانید کھ این برای. شوید مستحق را تحصیلی مالی
 شوید شمرده خصوصی شرکت یک مالک یا مھاجر کارگر یک
 اقل حد معنی بھ معموالَ  این. باشید کرده کار کافی اندازۀ بھ باید
 10 برای اقل حد کار باید کھ این و بوده ھفتھ در ساعت 10
 جریان تمام در باید ھمچنان شما. باشد بوده اشتھد ادامھ ھفتھ

 بدل در و بدھید ادامھ کار بھ کافی اندازۀ بھ تان تحصیل دوران
 .بیآورید بدست را دیگر پولی تعویض نوع یک یا معاش کار،
 تا است الزم ھمچنان دارید خصوصی شرکت کھ شما برای

 و بدھد مانجا را اقتصادی ھای فعالیت کافی اندازۀ بھ شما شرکت
    باشد نام ثبت مالیات ادارۀ نزد

 مستحق حاالت برخی در توانید می اید داده پایان کار بھ کھ شما
 از یکی باید صورت آن در. شوید تحصیلی مالی کمک دریافت
 :نمایید تکمیل را ذیل شرایط

 و داده ادامھ آموزش بھ تان ای حرفۀ ساحۀ در باید شما• 
 آموزش. باشد مرتبط سویدن در تان رکا با باید آموزش متحوای

 اید داده پایان کار بھ شما کھ زمانی از. باشد ای حرفھ و فنی باید
 .باشد شده سپری زیاد وقت نباید

َ  حادثھ، یک یا مریضی دلیل بھ•   .کنید کار توانید نمی موقتا

 بھ و اید شده ساختھ بیکار سویدن در ناخواستھ طور بھ شما• 
 .ھستید نام ثبت سویدن در کاریابی ادارۀ زدن کار جویای عنوان

 اقتصادی منطقۀ/اروپا اتحادیۀ شھروند یک خویشاوند شما
  کند می کار سویدن در کھ ھستید سویس کشور یا اروپا
 منطقۀ/اروپا اتحادیۀ عضو کشور یک شھروند خویشاوند کھ شما

 در و) نیست سویدنی معموالَ  کھ( ھستید سویس یا اروپا اقتصادی
 باشد، می خصوصی شرکت مالک یا مھاجر کارگر سویدن
 .شوید تحصیلی مالی کمک دریافت مستحق است ممکن

 کھ شوید می شمرده خویشاوند عنوان بھ صورتی در شما

 باشید ھمزیست یا زن شوھر،• 

 باشید سالھ 21 از کمتر بوده) تنی نا( اندر فرزند یا فرزند• 

 شما اگر حاالت برخی در و

 باشید وابستھ تان والدین بھ اقتصادی نگاۀ از اگر•  

 یک در نیز شما و است سویدن شھروند شما خویشاوند اگر
 ھم با سویس یا اروپا اقتصادی منطقۀ/اروپا اتحادیۀ دیگر کشور

 در اید، بوده رابطھ دارای یا اید نموده زندگی مشترک طور بھ
 کمک دریافت مستحق بتوانید است ممکن خاص حاالت برخی

 از بعد شما خویشاوند باید حالت این در.  شوید تحصیلی الیم
 یک ھم یا کند کار سویدن در کشور، از خارج در نمودن زندگی
 .  ببرد پیش را) خصوصی( شرکت

 ھستید) PUR( دائمی اقامت اجازۀ دارای سویدن در شما
 اقتصادی منطقۀ/اروپا اتحادیۀ عضو کشور یک شھروند کھ شما

) PUR( دائمی اقامت اجازۀ دارای سویدن در راگ ھستید، اروپا
.  شوید تحصیلی مالی کمک دریافت مستحق توانید می باشید

 در سال پنچ مدت برای وقفھ بدون و قانونی طور بھ شما ھرگاه
 دائمی اقامت اجازۀ دارای معموالَ  باشید، نموده زندگی سویدن
PUR باشید می   . 

 اقتصادی منطقۀ /اروپا اتحادیۀ کشور یک شھروند خود کھ شما
 قانونی طور بھ سال پنج مدت برای اقل حد اگر باشید، نمی اروپا

 /اروپا اتحادیۀ شھروند یک با ھمراه سویدن در وقفھ بدون و
 مشترک طور بھ ھستید او بستگان از کھ اروپا اقتصادی منطقۀ
 بھ خویشاوند. باشید داشتھ PUR توانید می باشید، نموده زندگی
 .باشد می) کودک( فرزند یا ھمزیست خانم، ھر،شو معنی

 باشید می دائمی اقامت اجازۀ دارای شما
 دائمی اقامت اجازۀ شما برای سویدن مھاجرت امور اداراۀ اگر
. شوید تحصیلی مالی کمک دریافت مستحق توانید می است، داده
 دائمی اقامت اجازۀ دارای اروپا اتحادیۀ دیگر کشور یک در اگر

 اجازۀ مھاجرت امور ادارۀ از سویدن در دلیل ھمین بھ و باشید
 مالی کمک توانید می نیز باشید آورده بدست را دائمی اقامت

 .بیآورید بدست را تحصیلی
 

 ویژه قوانین
 یک چنین خویشاوند یا ھستید بریتانیا شھروند کھ شما برای

 برای ھمچنان. دارد وجود ویژۀ مقررات باشبد می شخص
 کھ ترکیھ شھروندان فرزندان سویدن، در مھمان نمحققا فرزندان

 ـ آبی کارت دارای کھ افرادی فرزندان یا کنند می کار سویدن در
 مقررات نیز باشند، می سویدن در ICT ـ مجوز یا اروپا اتحادیۀ

 .بگیرید تماس CSN با بیشتر معلومات برای. دارد وجود ویژۀ
 

 بیشتر معلومات
 ھای کمک مورد در توانید می www.csn.se سایت ویب در

 آنجا در. بیآورید بدست بیشتر معلومات تحصیلی مالی مختلف
  برای درخواست چگونگی مورد در توانید می ھمچنان

studiemedel و studiestartsstöd بخوانید نیز  .
َ  اما نمایید درخواست تحصیلی کمک برای نیست حتمی  بعضا
 صورت آن در.  کنید اتقاض را آن باشید داشتھ نیاز است ممکن

 با خواھید می اگر.  فرستیم می را ھا درخواستنامھ تان برای ما
 ـ 276 000 شمارۀ بھ نمایید صحبت CSN در شخص یک

 .  بزنید زنگ ما بھ 0771
 

  از عبارتند اروپا اتحادیۀ عضو ھای کشور
 یونان، فینلند،فرانسھ، ایستلند، دنمارک، قبرس، بلغاریا، بلجیم،

 لوکزامبورگ، لیتاویا، کرواتسیا،لیتلند،لیتوانیا، ایتالیا، لند،ایر
  رومانیا، پرتگال، پولند، ھالند، مالتا،

 . اتریش و ھنگری آلمان، چک، اسپانیا، سلواکیا،سلوانیا،
 

 اروپا اقتصادی منطقۀ ھای کشور
 .ناروی و اشتاین لیختن آیسلند، و اروپا اتحادیۀ ھای کشور

 

 

 

 


