
 وام وسایل منزل
F A K T A B L A D  C S N  P E R S I S K A 

 چھ کسی و برای چھ می تواند وام بگیرد؟
خارجی می توانند پناھندگان و برخی از سایر اتباع 

برای وسایل منزل وام درخواست کنند. برای آنکھ 
بتواند وام را دریافت کند بایستی مشمول پذیرش  فرد

پناھندگان باشد یا در ادارۀ کاریابی ثبت نام بوده و 
 حق دریافت کمک مالی استقرار زندگی و کار از

 (etableringsersättning) برخوردار باشد. ھمچنین
رای اولین مرتبھ در یک کمون پذیرفتھ می وقتی فرد ب

 .سالگی تمام رسیده باشد 18شود، بایستی بھ سن 
وام برای خرید وسایل آشپزخانھ، مبلمان و غیره  

است. این پولھا را نبایستی بطور مثال برای غذا یا 
 .اجاره بھاء خرج کرد

 چھ موقع می توانم وام بگیرم؟
انی کھ برای شما می توانید حداکثر دو سال از زم

مرتبھ در یک کمون پذیرفتھ شده باشید، وام  اولین
درخواست کنید. ھمین امر برای درخواست مبلغ  را

 .تکمیلی نسبت بھ وام قبلی نیز ِصدق می کند

 چقدر می توانم وام بگیرم؟
مقدار مبلغ وام بھ تعداد افراد خانواده، داشتن فرزند، 

یا ھمخانھ  اجاره کردن مسکن مبلھ یا بدون مبلمان،
بودن شما بستگی دارد. شما ھمیشھ می توانید مبلغ 

کمتری نسبت بھ مبلغ حداکثر وام بگیرید. اگر با کسی 
تحت شرایط زناشوئی (ھمسر، ھمزی یا شریک 

زندگی) زندگی می کنید بایستی وام را مشترکاً 
درخواست کنید. در اینصورت ھر دوی شما مشترکاً 

ارید یعنی ھر دو مسئولیت مسئولیت وام را بر ُعھده د
دارید کھ وام بازپرداخت شود.اگر بعداً از ھم طالق 

بگیرید یا جدا شوید نیز این مسئولیت مشترک بھ قوت 
 .خود باقی خواھد ماند

 حداکثر بدون مبلمانتعداد نفرات 
 مبلغ بھ کرون

 دارای مبلمان/
 ھمخانھ

 

 000 5 000 10 نفر بزرگسال 1
 نفر بزرگسال +  1
 000 5 000 20 کودک 1
نفر بزرگسال +  1
 000 5 000 25 کودک 2
نفر بزرگسال +  1
 000 5 000 30 کودک 3
نفر بزرگسال +  1
 000 5 000 35 کودک یا بیشتر 4
 000 5 000 15 نفر بزرگسال 2
نفر بزرگسال +  2
 000 5 000 25 کودک 1
نفر بزرگسال +  2
 000 5 000 30 کودک 2
نفر بزرگسال +  2
 000 5 000 35 کودک یا بیشتر 3

 وام را چگونھ درخواست کنم؟
آسانترین شیوۀ درخواست وام آنست کھ از کارمند 

مسئول شما در ادارۀ کاریابی یا دفتر پذیرش پناھندگان 
کمون کمک بگیرید. 

کارمند مسئول برای تکمیل تقاضانامھ بھ شما  
مقررات مربوط بھ وام کمک کرده و اطالعات و 

در اختیار شما می گذارد.کارمند مسئول سپس  را
 تقاضانامھ را بھ سازمان سی.اِس.اِن ارسال می کند.

من قبالً وام گرفتھ ام، آیا می توانم بیشتر 
 بگیرم؟ وام

 در موارد زیر می توانید وام بیشتری درخواست کنید
ید اگر قبالً مبلغ کمتری از مبلغی کھ حق داشتھ ا •

 گرفتھ باشید وام
اگر از ھمخانھ بودن یا از یک مسکن دارای مبلمان  •

 بھ یک مسکن بدون مبلمان نقل مکان کنید
 فرزند خانواده در سوئد بھ دنیا بیاید •
یک خویشاوند نزدیک کھ او نیز مشمول پذیرش •

پناھندگان کمون است یا کمک مالی استقرار زندگی 
) دریافت می کند، etableringsersättningو کار (

بھ سوئد بیاید. منظور از خویشاوند نزدیک، ھمسر، 
 سالھ است.  21ھمزی و فرزندان زیر 

اگر شما بھمراه ھمسر یا ھمزی خود وام بگیرید ھر دو 
 با ھم مسئولیت تمامی وام را بر ُعھده دارید.

 ھزینۀ تنظیم وام
کرون  300از مبلغ وام یک ھزینۀ تنظیم وام بھ مبلغ 

مستقیماً کسر می شود.میزان ھزینھ اعطای وام برای 
 باشد. کرون می ۱۰۰یک وام تکمیلی، 

 پرداخت وام چگونھ انجام می شود؟
سازمان سی.اِس.اِن وام را از طریق سوئدبانک 

)Swedbank( .پول ھا را می توان  پرداخت می کند
بھ حساب شما واریز با یک حوالھ نقدی پرداخت کرد یا 

شما می تواند نزد سوئدبانک یا یک بانک  حساب .نمود
برای آنکھ بتوان پول ھا را بھ حساب شما  دیگر باشد.

واریز کرد، شما بایستی با سوئدبانک تماس بگیرید و 
بھ آنھا اطالع دھید کھ پول ھا بھ کدام حساب بایستی 

 واریز شود.

 چھ موقع بایستی وام بازپرداخت شود؟
یخ اولین پرداخت وام، شما بایستی دو سال پس از تار

بازپرداخت آنرا آغاز کنید. اگر بازپرداخت وام را 
مطابق جدول عادی اقساط انجام دھید، بازپرداخت از 

 سال طول می کشد. 7تا  1

 بھرۀ وام چگونھ محاسبھ می شود؟
بھره از تاریخ اولین پرداخت وام، مستقیماً محاسبھ می 

رداخت وام شود.از روزی کھ شما پس از دو سال بازپ
را آغاز می کنید، بھرۀ مربوط بھ دو سال اول بھ اصل 
بدھی افزوده می شود.از آن بھ بعد بھرۀ جاری نسبت 

بھ مبلغ جدید بدھی محاسبھ می شود.در وبسایت 
www.csn.se  می توانید نرخ بھره را برای ھر سال

 لت تعیین می شود.مشاھده کنید. نرخ بھره توسط دو

 من چگونھ بایستی پرداخت کنم؟
سازمان سی.اِس.اِن پس از دو سال اولین صورتحساب 
ھا را برایتان ارسال می کند.معموالً وام را ماھی یکبار 

بازپرداخت می کنید.میزان مبلغ بازپرداخت بھ مبلغی 
کھ وام گرفتھ اید بستگی دارد.اگر بھ موقع پرداخت 

 وری برای شما ارسال می کنیم.نکنید یک قبض یادآ

 توانم مبلغ بیشتری پرداخت کنم؟ آیا می
اگر مایل باشید می توانید بازپرداخت وام را در دو 
سال اول آغاز کنید.شما ھمچنین می توانید پرداخت 

ھای اضافی نیز انجام دھید تا وام سریعتر 
 شود. بازپرداخت

 اگر نتوانم پرداخت کنم چکار باید بکنم؟
بعلت کم درآمد بودن درآمد قادر بھ پرداخت نیستید، اگر 
تری پرداخت کنید  توانید درخواست کنید مبلغ پائین می

(کاھش مبلغ پرداختی)و یا برای پرداخت صبر کنید 
(مھلت).تعداد افراد خانواده و درآمد سالیانھ تعیین می 

کھ آیا می توانید مبلغ کمتری پرداخت کنید یا مھلت  کند
نھ.تصمیم در اینگونھ موارد برای یک سال  بگیرید یا

تقویمی ِصدق می کند. اگر پرداخت نکنید نیز بھره 
محاسبھ می شود.از اینرو در مدتی کھ برای بازپرداخت 

صبر می کند بدھی شما افزایش می یابد.اگر در سوئد 
زندگی نمی کنید برای گرفتن مھلت مقررات دیگری 

تواند در مورد این  وجود دارد.سازمان سی.اِس.اِن می
 کند. ارائھ مقررات اطالعات بیشتری

 آیا ممکن است وام از بین برود؟
اگر سازمان سی.اِس.اِن تشخیص دھد کھ شما در آیندۀ 
درازمدت قادر بھ بازپرداخت وام نیستید، ممکن است 
وام بطور تمام و کمال از بین برود.علت ممکن است 

ی بھمراه درآمد بطور مثال بیماری دائمی یا سالخوردگ
کم باشد.در صورت فوت فرد وام بطور اتوماتیک از 

 بین می رود.

 وبسایت
اطالعات بیشتری در  www.csn.seدر وبسایت 

 مورد وام وسایل منزل وجود دارد.
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 تغییر آدرس
اگر در داخل سوئد نقل مکان می کنید بایستی آدرس 

دارۀ ثبت احوال جدید خود را بھ ا
)folkbokföringen اطالع دھید.خوب است تغییر(

آدرس را بھ سازمان سی.اِس.اِن ھم اطالع دھید. آدرس 
جدید در خارج از کشور را بایستی مستقیماً بھ سازمان 

سی.اِس.اِن اطالع دھید.کارت تغییر آدرس را می 
 توانید از سازمان سی.اِس.اِن سفارش دھید.

 اطالعات بیشتر
اطالعات بیشتر توسط سازمان سی.اِس.اِن، 

 ارائھ می شود:
CSN, Hemutrustningslån, 

851 82 SUNDSVALL 
 100 276-0771تلفن: 

 12.00–9.00ساعات تماس تلفنی: 
06 60 18-060تلفاکس: 

 hemutrustningslan@csn.seایمیل: 
  www.csn.seوبسایت: 

این برگھ اطالع رسانی بھ زبانھای عربی، انگلیسی، فرانسوی، کُرمانجی، 
پشتو، فارسی، روسی، سومالیائی، سورانی و تیگرینیائی ترجمھ شده است. 

 انجام شده است. )Semantixترجمھ توسط شرکت سمانتیکس (

mailto:hemutrustningslan@csn.se
http://www.csn.se/



