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ﺑرﮔﮫ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ :ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
ﺑرای اﻓراد ﺧﺎرﺟﯽ

ﺧطﺎب ﺑﮫ اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ

ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯽ.اِس.اِن
) (CSNﺑرای داﻧش آﻣوزان دﺑﯾرﺳﺗﺎن
ﻣﯽ ﺧواھﯽ ﺗﺣﺻﯾل در دﺑﯾرﺳﺗﺎن را ﺷروع ﮐﻧﯽ؟ در اﯾﻧﺻورت ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن
ﺳﯽ.اِس.اِن ﮐﮫ اداره دوﻟﺗﯽ ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺳوﺋد اﺳت ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ
درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯽ .ﭼﻧدﯾن ﻧوع ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان درﺧواﺳت ﮐرد .اﺗﺑﺎع
ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﻘررات ﻣرﺑوطﮫ را ﺑﺧواﻧﻧد.

ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯽ.اِس.اِن

ﻣﻘررات ﮐﻠﯽ ﺑرای ھﻣﮫ ﻧوع ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ آﻧﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﺗرم ﺑﮭﺎر ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳن
 20ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﻣﺎم ﺑرﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ آﻧﮭﺎ را درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯽ .ﭘس ازآن ﻣﯾﺗواﻧﯾد وام ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ و ﮐﻣﮏ ﺑﻼﻋوض
آن را درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد.

ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
ً
ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ  1250ﮐرون در ﻣﺎه اﺳت و ﻣﻌﻣوﻻ  10ﻣﺎه از ﺳﺎل ،از ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ﺗﺎ ژوﺋن
ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﺷود .ﺷرط درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ آﻧﺳت ﮐﮫ داﻧش آﻣوز ﺑﮫ ﺳن  16ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﻣﺎم
رﺳﯾده ﺑﺎﺷد و ﺑطور ﺗﻣﺎم وﻗت در دﺑﯾرﺳﺗﺎن ﻣﺷﻐول ﺗﺣﺻﯾل ﺑﺎﺷد.
ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﻓوق اﻟﻌﺎده
اﮔر درآﻣد ﺧﺎﻧوادۀ داﻧش آﻣوز از ﺣد ﻣﻌﯾﻧﯽ ﮐﻣﺗر ﺑﺎﺷد داﻧش آﻣوز ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺑﻠﻎ ﺑﯾﺷﺗری ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ
درﯾﺎﻓت ﮐﻧد .ﺑﮫ آن ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﻓوق اﻟﻌﺎده ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﻣﻘدار درﯾﺎﻓﺗﯽ ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺑﮫ
درآﻣد ﺧﺎﻧوادۀ داﻧش آﻣوز ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد.
ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺧﺎرج از ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت
ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺧﺎرج از ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ای ﺑرای ﻣﺳﮑن و ﺳﻔر ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ اﺳت .اﮔر داﻧش آﻣوز
در ﯾﮏ دﺑﯾرﺳﺗﺎن اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ آزاد ﯾﺎ دﺑﯾرﺳﺗﺎن ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ) (folkhögskolaﺗﺣﺻﯾل ﮐﻧد و
ﻣﺟﺑور ﺑﺎﺷد در دوران ﺗﺣﺻﯾل در ﺷﮭر دﯾﮕری زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧد اﯾن ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ را درﺧواﺳت ﮐﻧد.
ﺗوﺟﮫ! اﮔر در ﯾﮏ دﺑﯾرﺳﺗﺎن ﮐﻣوﻧﯽ ﺗﺣﺻﯾل ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﺑرای ﻣﺳﮑن و ﺳﻔرھﺎی
ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ را ﺑﺟﺎی درﺧواﺳت از ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯽ.اِس.اِن ،از ﮐﻣون ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت ﺧودت ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘﯾم
درﺧواﺳت ﮐﻧﯽ.
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دﺳﺗﻣزد ﺷﺎﮔردی
دﺳﺗﻣزد ﺷﺎﮔردی ﯾﮏ ﮐﻣﮏ ﺑﻼﻋوض اﺳت در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ دوره آﻣوزﺷﯽ ﺷﺎﮔردی را دردﺑﯾرﺳﺗﺎن ،ﯾﺎ
دوره ﺷﺎﮔردی ﻣﺷﺎﺑﮫ آن را درﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺧواﻧﯾد ﻣﯾﺗواﻧﯾد آن را درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد .اﯾن ﮐﻣﮏ ﺑرای
ھزﯾﻧﮫ ھﺎی اﺿﺎﻓﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧﯾد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ازﺟﻣﻠﮫ وﻋده ھﺎی ﻏذاﯾﯽ وھزﯾﻧﮫ اﯾﺎب و ذھﺎب
درزﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺣل ﮐﺎر ﺑرای ﮐﺎرآﻣوزی ﻣﯾروﯾد.

ﻣﻘررات وﯾژه ﺑرای اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ

ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯽ.اِس.اِن در ﻣورد اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ اول ﺣﻖ ﺑرﺧورداری آﻧﮭﺎ از ﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺳوﺋد
را ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﻌﺑﺎرت دﯾﮕر ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻓرد ﺣﻖ دارد از ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯽ.اِس.اِن ﮐﻣﮏ
ھزﯾﻧﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ درﯾﺎﻓت ﮐﻧد ﯾﺎ ﻧﮫ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯽ.اِس.اِن ﺳﭘس ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد آﯾﺎ ﻓرد واﺟد ﺳﺎﯾر ﺷراﯾط
ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ اﺳت ﯾﺎ ﻧﮫ ،ﻣﺛﻼً اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ داﻧش آﻣوز ﺗﻣﺎم وﻗت ﺗﺣﺻﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﺎ ﻧﮫ.
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

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

ﺻﻔﺣﮫ
 2از 1

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺑداﻧﯽ؟
ﺑﮫ وﺑﺳﺎﯾت
www.csn.se/studiehjalp
ﻣراﺟﻌﮫ ﮐن ﯾﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﻣﺎ
 0771 - 276 000زﻧﮓ ﺑزن
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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 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.

اﯾن ﺑرﮔﮫ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن
ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف در وﺑﺳﺎﯾت
 www.csn.seوﺟود دارد.

ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺑرﺧﯽ ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ھﺎ درﺧواﺳت دھﯾد

ﺑرای ﮔرﻓﺗن ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻻزم ﻧﯾﺳت درﺧواﺳت دھﯾد .ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯽ.اِس.اِن اطﻼﻋﺎت ﻣورد
ﻧﯾﺎز را از ﻣدرﺳﮫ و ادارۀ ﻣﮭﺎﺟرت ﻣﯾﮕﯾرد .اﮔر ﺗﺑﻌﮥ ﯾﮑﯽ از ﮐﺷورھﺎی اﺗﺣﺎدﯾﮥ اروﭘﺎ و ﯾﺎ ﺳوﯾﯾس
ھﺳﺗﯾد ﻣﻣﮑن اﺳت ﻻزم ﺑﺎﺷد ﯾﮏ ﻓرم را ﭘر ﮐﻧﯾد .در اﯾن ﺻورت ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯽ.اِس.اِن اﯾن ﻓرم را ﺑرای
ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﻓرﺳﺗد.
اﮔر ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﻓوق اﻟﻌﺎده ،ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺧﺎرج از ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت ﯾﺎ دﺳﺗﻣزد ﺷﺎﮔردی ﻧﯾﺎز دارﯾد ﻧﯾز
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯽ.اِس.اِن ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد.

ﭘوﻟﮭﺎ ﭼﮫ ﻣوﻗﻊ ﻣﯽ آﯾد؟

وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﺳن  18ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﻣﺎم ﺑرﺳﯽ ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ را ﺧودت درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ،ﻣﻌﻣوﻻً ﻗﺑل از آن ﮐﻣﮏ
ھزﯾﻧﮫ ﺑﮫ وﻟﯽ/ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﮐﮫ آﺧرﯾن ﻣرﺗﺑﮫ ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ را درﯾﺎﻓت ﮐرده ﺑﺎﺷد ،ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﺷود .اﮔر
زﯾر  18ﺳﺎل ﺑﺎﺷﯽ و ﺑدون واﻟدﯾن ﺧود ﺑﮫ ﺳوﺋد آﻣده ﺑﺎﺷﯽ ،ﻗﯾم ) (god manﺗو ﻣﯽ ﺗواﻧد درﺧواﺳت
ﮐﻧد ﮐﮫ ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﺑﮫ او ﭘرداﺧت ﺷود.
زﻣﺎن درﯾﺎﻓت اوﻟﯾن ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﺑﮫ روزی ﮐﮫ ﺗو ﺑﮫ ﺳن  16ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﻣﺎم رﺳﯾده ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد.
ﻣﻌﻣوﻻً ﺗﺎ زﻣﺎن اوﻟﯾن ﭘرداﺧت از ﺳوی ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯽ.اِس.اِن ،ﺗو از ﺻﻧدوق ﺑﯾﻣﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
) (Försäkringskassanﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﻓرزﻧد درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯽ.
رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺳن  16ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﻣﺎم

اوﻟﯾن ﭘرداﺧت از ﺳوی ﺳﺎزﻣﺎن
ﺳﯽ.اِس.اِن

آﺧرﯾن ﭘرداﺧت ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﻓرزﻧد
از ﺳوی ﺻﻧدوق ﺑﯾﻣﮫ ھﺎی
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ

ژاﻧوﯾﮫ ﺗﺎ ژوﺋن

ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر

ژوﺋن

ژوﺋﯾﮫ ﺗﺎ ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر

اﮐﺗﺑر

ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر

اﮐﺗﺑر ﺗﺎ دﺳﺎﻣﺑر

ژاﻧوﯾﮫ

دﺳﺎﻣﺑر

از آن ﭘس ﭘوﻟﮭﺎ آﺧرﯾن روز اداری ﻣﺎھﮭﺎی ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ﺗﺎ ژوﺋن ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﺷود .ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺧﺎرج از
ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت ﯾﺎ دﺳﺗﻣزد ﺷﺎﮔردی از ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ﺗﺎ ﻣﺎه ﻣﮫ ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﺷوﻧد.

اﮔر ﻏﯾﺑت ﮐﻧﯽ ﭼﮫ ﺧواھد ﺷد؟
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اﯾن ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﺑرای آﻧﺳت ﮐﮫ ﺗو ﺑﺗواﻧﯽ ﺗﺣﺻﯾل ﮐﻧﯽ ،از اﯾﻧرو اﮔر ﻣدرﺳﮫ ﻧروی ﺣﻖ درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ
ھزﯾﻧﮫ را ﻧداری .ﻏﯾﺑت ﯾﻌﻧﯽ ﻏﺎﯾﺑﯽ ﮐﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎ آن ﻣواﻓﻘت ﻧﮑرده ﺑﺎﺷد .اﮔر ﻣدرﺳﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ اطﻼع دھد
ﮐﮫ ﺗو ﻏﯾﺑت داری ،ﻣﺎ ﭘرداﺧﺗﮭﺎ ﺑﮫ ﺗو را ﻣﺗوﻗف ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .اﮔر ﭘوﻟﯽ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯽ ﮐﮫ اﺳﺗﺣﻘﺎق آﻧرا ﻧداﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﯽ ،ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ آﻧﮭﺎ را ﭘس ﺑدھﯽ.
ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎش ﮐﮫ ﻏﯾﺑت ﻣﯽ ﺗواﻧد روی ﺳﺎﯾر ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ھﺎ ،ﻣﺛﻼً ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﻣﺳﮑن ﺧﺎﻧوادۀ ﺗو و
ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺗﻌدد ﻓرزﻧدان ﻧﯾز ﺗﺄﺛﯾر ﺑﮕذارد.

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

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

ﺻﻔﺣﮫ
 2از 2

ھﻣﮫ ﻓُرم ھﺎی درﺧواﺳت در وﺑﺳﺎﯾت
www.csn.se/blanketter
وﺟود دارﻧد.

