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ورق معلوماتی :کمک تحصیلی
برای شماییکه تبعۀ خارجی هستید

برای اتباع خارجی

پول از جانب  CSNبرای
تعلیمات ثانوی
آیا شما کورس تعلیمات ثانوی را آغاز می نمایید؟ شما میتوانید از  CSNکمک
پولی را دریافت نمایید که این اداره یگانه مرجع ذیصالح برای اعطای کمک های
تحصیلی در سویدن می باشد .شما نیاز ندارید تا کمک پولی را دوباره بپردازید و
کمک های مختلف وجود دارند که شما میتوانید به آن درخواستی دهید .
شما میتوانید در اینجا بیشتر در مورد اینکه تبعۀ خارجی باید کدام گام ها را
روی دست گیرد ،بخوانید.

کمک پولی از جانب CSN
میعاد حداکثر کمک پولی تا زمانی است که سن شما به  20سالگی برسد که سمستر بهاری همان سال
را نیز در برمیگیرد.
کمک پولی برای تحصیل
کمک پولی تحصیل ،ماهانه  1050کرون سویدنی است و طی  10ماه سال تعلیمی ،از ماه سپتمبر تا
ماه جون قابل پرداخت است .برای اینکه واجد شرایط برای این کمک مالی باشید ،باید حداقل  16سال
داشته باشید و تعلیمات ثانوی را نیز تمام وقت پیگیری نمایید.
تادیات اضافی
در صورتیکه عاید فامیل تان پائین تر از حد معینه باشد ،شما میتوانید درخواست کمک های اضافی
مالی نمایید .این کمک را تادیات اضافی گویند .اینکه چه مقدار پول را شما حصول خواهید کرد به عاید
خانوادۀ تان بستگی دارد.
کمک اضافی اقامتگاه
کمک اضافی اقامتگاه عبارت از کمک پولی برای اقامت و سفر است .هرگاه شما در یک لیسه یا کالیج
مصروف تحصیل باشید و جهت شرکت در درسها مجبور باشید در یک محل مختلف زندگی نمایید،
میتوانید به این کمک درخواستی ارایه نمایید.
یادداشت هرگاه در لیسۀ شاروالی درس میخوانید ،برای کسب کمک مالی اقامتگاه و سفر باید مستقیما ً به
شاروالی نزدیک تان درخواستی دهید ،نه به .CSN
کمک های پولی برای برنامه های کارآموزی
در صورتیکه کدام کورس کارآموزی را در لیسه پیگیری مینمایید که کاریابی نیز شامل حال آن باشد،
میتوانید به  CSNبرای کسب کمک های پولی اغذیه و سفر درخواستی دهید .اینرا کمک مالی برای
کورس کارآموزی گویند.

شرایط خاص برای اتباع خارجی
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هرگاه شما تبعۀ خارجی باشید CSN ،نخست این را مشخص خواهد ساخت که آیا شما مستحق
کمک پولی برای تحصیالت تان در سویدن هستید یا خیر مثالً اینکه آیا از جانب  CSNبرای ادامه
تحصیالت تان کمک پولی دریافت خواهید کرد یا نه .سپس ما در مورد اینکه آیا شما دیگر شرایط برای
حصول کمک پولی را برآورده می سازید یا خیر مثالً اینکه آیا شما تمام وقت درس میخوانید ،تحقیق
خواهیم کرد.
هرگاه شما دارای مجوز اقامت دایمی در سویدن هستید ،امکان اینکه مستحق دریافت کمک های
تحصیلی باشید ،بسیار زیاد است .هرگاه از جانب ادارۀ مهاجرت برای تان بخاطر وضعیت مهاجرت یا
وضعیت مشابه  ،مجوز اقامت محدود اعطا شده باشد ،امکان اینکه مستحق دریافت کمک پولی برای
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تحصیل تان باشید نیز زیاد است .اما شما منحیث درخواست دهندۀ پناهنده گی نمی توانید کمک های
پولی را برای ادامۀ تحصیل در سویدن دریافت نمایید.
هرگاه شما دارای مجوز اقامت دایمی نباشید ،و یاهم وضعیت پاهنده گی یا مشابه آن را نداشته باشید،
قواعد مختلف در زمینه قابل اجرا اند و بستگی دارد به اینکه آیا شما شهروند اتحادیه اروپا  /حوزۀ
اقتصادی اروپ ا یا سویس هستید و یاهم اینکه تابعیت دیگر کشور را دارا هستید .معلومات بیشتر را
میتوانید در شرح وقایع تحت عنوان ( کمک برای تحصیل در سویدن برای اتباع خارجی)
(  CSNشماره )4146

این شرح به زبان های مختلف در
ویبسایت  www.csn.seقابل
دریافت اند.

چگونه میتوانیم درخواستی ارایه کنیم
هرگاه شما تبعۀ خارجی هستید ،باید به کمک پولی تحصیلی درخواستی دهید .این کار را میتوانید با
استفاده از بخش "درخواستی برای کمک تحصیلی /معلومات پیرامون شرایط اخذ کمک تحصیلی در
سویدن " انجام دهید CSN ( .شماره )4144
همچنان هرگاه به تادیات اضافی ،متمم اقامتگاه یا کمک های پولی برنامه های کار اموزی نیاز داشته
باشید ،باید به  CSNدرخواستی دهید.

چه زمانی این پول را بدست می آورم؟
زمانی که به سن هجده سالگی برسید میتوانید خود این کمک ها را حصول نمایید ،قبل از این دوره ،این
کمک ها معموالً به سرپرست تان که برای آخرین بار کمک های اطفال را دریافت نموده باشد ،داده
میشوند .هرگاه شما زیر هجده سال باشید و بدون والدین تان به سویدن آمده باشید ،سرپرست تان باید
بخاطر وصول کمک پولی درخواستی دهد.
اینکه چه زمانی نخستین تادیۀ کمک پولی برای تان صورت میگیرد بستگی به این دارد که در کدام
تاریخ شما شانزده ساله میشوید .الی دریافت نخستین تادیات از جانب  ،CSNشما معموالً کمک های
مالی اطفال را از سوی ادارۀ بیمه اجتماعی سویدن دریافت خواهید کرد.
شما به سن شانزده سالگی
میرسید

نخستین تادیه پولی از سوی
CSN

اخرین تادیه کمک پولی اطفال از
سوی ادارۀ بیمۀ اجتماعی
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اکتوبر -دسمبر

جنوری
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پول در اخرین روز هفتۀ ماه های سپتمبر و جون پرداخته خواهد شد .پول کمکی اقامتگاه و کارآموزی
در ماه های سپتمبر و می پرداخته میشود.

چه واقع خواهد شد اگر شما نتوانید در مکتب اشتراک نمایید؟
کمک های پولی بخاطر اینکه شما به تحصیل تان ادامه بدهید ،برای تان پرداخته میشود بنابرین هرگاه
به مکتب حاضر نشوید مستحق این کمک ها نمیشوید .این امر شامل غیر حاضری های میشود که از
سوی مکتب منظور نشده باشند .هرگاه از جانب مکتب برای مان گفته شود که شما در مکتب اشتراک
نداشته اید ،این کمک ها متوقف خواهند شد .هرگاه پولی را که مستحق آن نیستید دریافت نموده باشید،
باید دوباره آنرا برای مان بپردازید.
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یادتان باشد که عدم شرکت تان در درسها ،دیگر امتیازات تانرا نیز متاثر خواهد ساخت به گونه ی
مثال ،امتیازات مسکن خانواده گی و امتیازات اطفال.

هرگاه سوالی داشته باشید میتوانید با ما در تماس شوید و آرزوی موفقیت در
درسها برای تان داریم.
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همه فورمه ها را میتوانید در
ویبسایت
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دریافت نمایید.

