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ﺑرای اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ

ﭘول از ﺟﺎﻧب  CSNﺑرای
ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺛﺎﻧوی
آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﮐورس ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻟﯾﺳﮫ را آﻏﺎز ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد؟ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد از  CSNﮐﻣﮏ
ﭘوﻟﯽ را درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾﯾد ﮐﮫ اﯾن اداره ﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣرﺟﻊ ذﯾﺻﻼح ﺑرای اﻋطﺎی ﮐﻣﮏ ھﺎی
ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ در ﺳوﯾدن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺎز ﻧدارﯾد ﺗﺎ ﮐﻣﮏ ﭘوﻟﯽ را دوﺑﺎره ﺑﭘردازﯾد و
ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﮫ آن درﺧواﺳﺗﯽ دھﯾد .
ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺑﻌﮥ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﯾد ﮐدام ﮔﺎم ھﺎ را
روی دﺳت ﮔﯾرد ،ﺑﺧواﻧﯾد.

ﮐﻣﮏ ﭘوﻟﯽ از ﺟﺎﻧب CSN

ﻣﯾﻌﺎد ﺣداﮐﺛر ﮐﻣﮏ ﭘوﻟﯽ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺳن ﺷﻣﺎ ﺑﮫ  20ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑرﺳد ﮐﮫ ﺳﻣﺳﺗر ﺑﮭﺎری ھﻣﺎن ﺳﺎل
را ﻧﯾز در ﺑرﻣﯾﮕﯾرد .ﭘس ازآن ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﻗرض ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﯾد.

ﮐﻣﮏ ﭘوﻟﯽ ﺑرای ﺗﺣﺻﯾل
ﮐﻣﮏ ﭘوﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾل ،ﻣﺎھﺎﻧﮫ  1250ﮐرون ﺳوﯾدﻧﯽ اﺳت و طﯽ  10ﻣﺎه ﺳﺎل ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ،از ﻣﺎه ﺳﭘﺗﻣﺑر ﺗﺎ
ﻣﺎه ﺟون ﻗﺎﺑل ﭘرداﺧت اﺳت .ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ واﺟد ﺷراﯾط ﺑرای اﯾن ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﯾد ،ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل  16ﺳﺎل
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد و ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺛﺎﻧوی را ﻧﯾز ﺗﻣﺎم وﻗت ﭘﯾﮕﯾری ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﺗﺎدﯾﺎت اﺿﺎﻓﯽ
در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻋﺎﯾد ﻓﺎﻣﯾل ﺗﺎن ﭘﺎﺋﯾن ﺗر از ﺣد ﻣﻌﯾﻧﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﮐﻣﮏ ھﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯾﺷﺗری
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﯾد .اﯾن ﮐﻣﮏ را ﺗﺎدﯾﺎت اﺿﺎﻓﯽ ﮔوﯾﻧد .اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ ﻣﻘدار ﭘول را ﺷﻣﺎ ﺣﺻول ﺧواھﯾد ﮐرد ﺑﮫ ﻋﺎﯾد
ﺧﺎﻧوادۀ ﺗﺎن ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد.
ﮐﻣﮏ اﺿﺎﻓﯽ ﺑرای ﻣﺳﮑن
ﮐﻣﮏ اﺿﺎﻓﯽ ﺑرای ﻣﺳﮑن ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﮐﻣﮏ ﭘوﻟﯽ ﺑرای ﻣﺳﮑن و ﺳﻔر ھﺎ .ھرﮔﺎه ﺷﻣﺎ در ﯾﮏ
) fristående gymnasieskolaﺟﻣﻧﺎزﯾوم ﻣﺳﺗﻘل(fristående gymnasiesärskola ،
)ﺟﻣﻧﺎزﯾوم ﻣﺳﺗﻘل وﯾژه( و ﯾﺎ ) folkhögskolaآﻣوزﺷﮕﺎۀ ﺑزرﮔﺳﺎﻻن( درس ﻣﯽ ﺧواﻧﯾد و ﺑﺎﯾد در
زﻣﺎن ﺗﺣﺻﯾل در ﯾﮏ ﻣﺣل دﯾﮕر زﻧدﮔﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﮐﻣﮏ اﺿﺎﻓﯽ ﺑرای ﻣﺳﮑن را درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﯾﺎدداﺷت ھرﮔﺎه در ﯾﮏ ﺟﻣﻧﺎزﯾوم ﮐﻣوﻧﯽ درس ﻣﯽ ﺧواﻧﯾد ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑرای ﻣﺳﮑن و ﺳﻔر
ﺑﺎﯾد ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﻧزد ﮐﻣون ﺗﺎن درﺧواﺳت ﻧﻣﺎﯾﯾد ،ﻧﮫ ﻧزد .CSN
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ﮐﻣﮏ ھﺎی ﭘوﻟﯽ ﺑرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﮐﺎرآﻣوزی
ﮐﻣﮏ ھﺎی ﭘوﻟﯽ ﺑرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﮐﺎرآﻣوزی ﮐﻣﮑﯽ ھﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﮐدام ﮐورس ﮐﺎرآﻣوزی را درﻟﯾﺳﮫ
ﭘﯾﮕﯾری ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد ،و ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﮐورس ﮐﺎرآﻣوزی ﻣﺷﺎﺑﮫ در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ﻣﯾﺧواﻧﯾد .اﯾن ﮐﻣﮏ ﭘوﻟﯽ
ھﺳت ﺑرای ﻣﺻﺎرف اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻧﺣﯾث ﻣﺛﺎل وﻋده ﻏذاﯾﯽ و ھزﯾﻧﮫ ﺳﻔر ﺑرای وﻗﺗﯽ ﮐﮫ در ﻣﺣل ﮐﺎری دوره
ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾد.

ﺷراﯾط ﺧﺎص ﺑرای اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ

ھرﮔﺎه ﺷﻣﺎ ﺗﺑﻌﮥ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷﯾد CSN ،ﻧﺧﺳت اﯾن را ﻣﺷﺧص ﺧواھد ﺳﺎﺧت ﮐﮫ آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﺳﺗﺣﻖ
ﮐﻣﮏ ﭘوﻟﯽ ﺑرای ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺗﺎن در ﺳوﯾدن ھﺳﺗﯾد ﯾﺎ ﺧﯾر ﻣﺛﻼً اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ از ﺟﺎﻧب  CSNﺑرای اداﻣﮫ
ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺗﺎن ﮐﻣﮏ ﭘوﻟﯽ درﯾﺎﻓت ﺧواھﯾد ﮐرد ﯾﺎ ﻧﮫ .ﺳﭘس ﻣﺎ در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ ﺷﻣﺎ دﯾﮕر ﺷراﯾط ﺑرای
ﺣﺻول ﮐﻣﮏ ﭘوﻟﯽ را ﺑرآورده ﻣﯽ ﺳﺎزﯾد ﯾﺎ ﺧﯾر ﻣﺛﻼً اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎم وﻗت درس ﻣﯾﺧواﻧﯾد ،ﺗﺣﻘﯾﻖ
ﺧواھﯾم ﮐرد.

ﻣﺎ زﻣﯾﻧﮥ درس را ﻣﺳﺎﻋد ﻣﯽ ﺳﺎزﯾم
www.csn.se

ﺻﻔﺣﮥ
1از2

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺑﯾﺷﺗر ﺑداﻧﯾد؟ ﺑﮫ
وﯾﺑﺳﺎﯾت
www.csn.se/studiehjalp
ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد و ﯾﺎھم ﺑﮫ ﺷﻣﺎره
ﺗﻠﯾﻔون  0771-276 000ﺑﺎ ﻣﺎ
در ﺗﻣﺎس ﺷوﯾد.
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ھرﮔﺎه ﺷﻣﺎ دارای ﻣﺟوز اﻗﺎﻣت داﯾﻣﯽ در ﺳوﯾدن ھﺳﺗﯾد ،اﻣﮑﺎن اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺳﺗﺣﻖ درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ھﺎی
ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺑﺎﺷﯾد ،ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد اﺳت .ھرﮔﺎه از ﺟﺎﻧب ادارۀ ﻣﮭﺎﺟرت ﺑرای ﺗﺎن ﺑﺧﺎطر وﺿﻌﯾت ﻣﮭﺎﺟرت ﯾﺎ
وﺿﻌﯾت ﻣﺷﺎﺑﮫ ،ﻣﺟوز اﻗﺎﻣت ﻣﺣدود اﻋطﺎ ﺷده ﺑﺎﺷد ،اﻣﮑﺎن اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺳﺗﺣﻖ درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﭘوﻟﯽ ﺑرای
ﺗﺣﺻﯾل ﺗﺎن ﺑﺎﺷﯾد ﻧﯾز زﯾﺎد اﺳت .اﻣﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﻧﺣﯾث درﺧواﺳت دھﻧدۀ ﭘﻧﺎھﻧده ﮔﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﮐﻣﮏ ھﺎی
ﭘوﻟﯽ را ﺑرای اداﻣﮥ ﺗﺣﺻﯾل در ﺳوﯾدن درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ھرﮔﺎه ﺷﻣﺎ دارای ﻣﺟوز اﻗﺎﻣت داﯾﻣﯽ ﻧﺑﺎﺷﯾد ،و ﯾﺎھم وﺿﻌﯾت ﭘﺎھﻧده ﮔﯽ ﯾﺎ ﻣﺷﺎﺑﮫ آن را ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد،
ﻗواﻋد ﻣﺧﺗﻠف در زﻣﯾﻧﮫ ﻗﺎﺑل اﺟرا اﻧد و ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺷﮭروﻧد اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ  /ﺣوزۀ
اﻗﺗﺻﺎدی اروﭘﺎ ﯾﺎ ﺳوﯾس ھﺳﺗﯾد و ﯾﺎھم اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺎﺑﻌﯾت دﯾﮕر ﮐﺷور را دارا ھﺳﺗﯾد .ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر را
ﻣﯾﺗواﻧﯾد در ﺷرح وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺣت ﻋﻧوان ) ﮐﻣﮏ ﺑرای ﺗﺣﺻﯾل در ﺳوﯾدن ﺑرای اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ(
)  CSNﺷﻣﺎره (4146
ﺑرﺧﯽ از ﮐﻣﮏ ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی را ﺑﺎﯾد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐرد
ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺎز ﻧدارﯾد )Studiebidragetﮐﻣﮏ ﻣﺻﺎرف ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ( را ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﯾد .زﯾرا  CSNاطﻼﻋﺎت را
ﻣورد ﺿرورت را از ﻣﮑﺗب و ادارۀ اﻣور ﻣﮭﺎﺟرت درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧد .اﮔر ﺷﻣﺎ ﺗﺎﺑﻌﯾت ﯾﮏ ﮐﺷور ﻋﺿو
اﺗﺣﺎدﯾﮥ اروﭘﺎ /ﮐﺷور ﻋﺿو ﻣﻧطﻘﮥ اﻗﺗﺻﺎدی اروﭘﺎﯾﯽ را دارﯾد و ﯾﺎ ھم ﺷﮭروﻧد ﺳوﯾس ھﺳﺗﯾد ،ﻣﻣﮑن
اﺳت ﻧﯾﺎز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺗﺎ ﯾﮏ ﻓورم را ﺧﺎﻧﮫ ﭘُری ﮐﻧﯾد .ھرﮔﺎه ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺎز ﺑﺎﺷد  CSNﺑرای ﺗﺎن ﯾﮏ ﻓورم
را ﻣﯽ ﻓرﺳﺗد.
ھرﮔﺎه ﺑﮫ ﮐﻣﮏ اﺿﺎﻓﯽ ،ﮐﻣﮏ ﺑرای ﻣﺳﮑن ﯾﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﺻﺎرف ﮐﺎرآﻣوزی ﻧﯾﺎز دارﯾد ﺑﺎﯾد ﺑﮫ CSN
درﺧواﺳﺗﯽ ﺑﻔرﺳﺗﯾد .ﻓورم ھﺎ/درﺧواﺳﺗﻧﺎﻣﮫ ھﺎ را ﻣﯽ ﺗوان از طرﯾﻖ وﯾب ﺳﺎﯾت csn.se/blanketter
ﺳﻔﺎرش داد.

اﯾن ﺷرح ﺑﮫ زﺑﺎن ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف در
وﯾﺑﺳﺎﯾت  www.csn.seﻗﺎﺑل
درﯾﺎﻓت اﻧد.

ھﻣﮫ ﻓورﻣﮫ ھﺎ را ﻣﯾﺗواﻧﯾد در
وﯾﺑﺳﺎﯾت
www.csn.se/blanketter
درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾﯾد.

ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ اﯾن ﭘول را ﺑدﺳت ﻣﯽ آورم؟

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳن ھﺟده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑرﺳﯾد ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺧود اﯾن ﮐﻣﮏ ھﺎ را ﺣﺻول ﻧﻣﺎﯾﯾد ،ﻗﺑل از اﯾن دوره ،اﯾن
ﮐﻣﮏ ھﺎ ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﮫ ﺳرﭘرﺳت ﺗﺎن ﮐﮫ ﺑرای آﺧرﯾن ﺑﺎر ﮐﻣﮏ ھﺎی اطﻔﺎل را درﯾﺎﻓت ﻧﻣوده ﺑﺎﺷد ،داده
ﻣﯾﺷوﻧد .ھرﮔﺎه ﺷﻣﺎ زﯾر ھﺟده ﺳﺎل ﺑﺎﺷﯾد و ﺑدون واﻟدﯾن ﺗﺎن ﺑﮫ ﺳوﯾدن آﻣده ﺑﺎﺷﯾد ،ﺳرﭘرﺳت ﺗﺎن ﺑﺎﯾد
ﺑﺧﺎطر وﺻول ﮐﻣﮏ ﭘوﻟﯽ درﺧواﺳﺗﯽ دھد.
اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺗﺎدﯾﮥ ﮐﻣﮏ ﭘوﻟﯽ ﺑرای ﺗﺎن ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ اﯾن دارد ﮐﮫ در ﮐدام ﺗﺎرﯾﺦ
ﺷﻣﺎ ﺷﺎﻧزده ﺳﺎﻟﮫ ﻣﯾﺷوﯾد .اﻟﯽ درﯾﺎﻓت ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺗﺎدﯾﺎت از ﺟﺎﻧب  ،CSNﺷﻣﺎ ﻣﻌﻣوﻻً ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ اطﻔﺎل
را از ﺳوی ادارۀ ﺑﯾﻣﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳوﯾدن درﯾﺎﻓت ﺧواھﯾد ﮐرد.
ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺳن ﺷﺎﻧزده ﺳﺎﻟﮕﯽ
ﻣﯾرﺳﯾد

ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺗﺎدﯾﮫ ﭘوﻟﯽ از ﺳوی
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اﺧرﯾن ﺗﺎدﯾﮫ ﮐﻣﮏ ﭘوﻟﯽ اطﻔﺎل از
ﺳوی ادارۀ ﺑﯾﻣﮥ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
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ﭘول در اﺧرﯾن روز ھﻔﺗﮥ ﻣﺎه ھﺎی ﺳﭘﺗﻣﺑر و ﺟون ﭘرداﺧﺗﮫ ﺧواھد ﺷد .ﭘول ﮐﻣﮑﯽ اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه و ﮐﺎرآﻣوزی
در ﻣﺎه ھﺎی ﺳﭘﺗﻣﺑر و ﻣﯽ ﭘرداﺧﺗﮫ ﻣﯾﺷود.

ﭼﮫ واﻗﻊ ﺧواھد ﺷد اﮔر ﺷﻣﺎ ﻧﺗواﻧﯾد در ﻣﮑﺗب اﺷﺗراک ﻧﻣﺎﯾﯾد؟

ﮐﻣﮏ ھﺎی ﭘوﻟﯽ ﺑﺧﺎطر اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾل ﺗﺎن اداﻣﮫ ﺑدھﯾد ،ﺑرای ﺗﺎن ﭘرداﺧﺗﮫ ﻣﯾﺷود ﺑﻧﺎﺑرﯾن ھرﮔﺎه
ﺑﮫ ﻣﮑﺗب ﺣﺎﺿر ﻧﺷوﯾد ﻣﺳﺗﺣﻖ اﯾن ﮐﻣﮏ ھﺎ ﻧﻣﯾﺷوﯾد .اﯾن اﻣر ﺷﺎﻣل ﻏﯾر ﺣﺎﺿری ھﺎی ﻣﯾﺷود ﮐﮫ از
ﺳوی ﻣﮑﺗب ﻣﻧظور ﻧﺷده ﺑﺎﺷﻧد .ھرﮔﺎه از ﺟﺎﻧب ﻣﮑﺗب ﺑرای ﻣﺎن ﮔﻔﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﻣﮑﺗب اﺷﺗراک
ﻧداﺷﺗﮫ اﯾد ،اﯾن ﮐﻣﮏ ھﺎ ﻣﺗوﻗف ﺧواھﻧد ﺷد .ھرﮔﺎه ﭘوﻟﯽ را ﮐﮫ ﻣﺳﺗﺣﻖ آن ﻧﯾﺳﺗﯾد درﯾﺎﻓت ﻧﻣوده ﺑﺎﺷﯾد،
ﺑﺎﯾد دوﺑﺎره آﻧرا ﺑرای ﻣﺎن ﺑﭘردازﯾد.
ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻋدم ﺷرﮐت ﺗﺎن در درﺳﮭﺎ ،دﯾﮕر اﻣﺗﯾﺎزات ﺗﺎﻧرا ﻧﯾز ﻣﺗﺎﺛر ﺧواھد ﺳﺎﺧت ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ی
ﻣﺛﺎل ،اﻣﺗﯾﺎزات ﻣﺳﮑن ﺧﺎﻧواده ﮔﯽ و اﻣﺗﯾﺎزات اطﻔﺎل.

ﻣﺎ زﻣﯾﻧﮥ درس را ﻣﺳﺎﻋد ﻣﯽ ﺳﺎزﯾم
www.csn.se
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ھرﮔﺎه ﺳواﻟﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﻣﯾﺗواﻧﯾد
ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺗﻣﺎس ﺷوﯾد و آرزوی
ﻣوﻓﻘﯾت در درﺳﮭﺎ ﺑرای ﺗﺎن
دارﯾم.

