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در اﯾن ورﻗﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد اﯾﻧرا ﺑﺧواﻧﯾد ﮐﮫ
ﮐدام اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺳﺗﺣﻖ ﺑدﺳت آوردن ﮐﻣﮏ
اﻗﺗﺻﺎدی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺳوﯾدﻧﯽ( ﮐﻣﮏ
ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ  ،studiehjälpﻣﺳﺎﻋدت ﺑﻼﻋوض ﺑرای
ﺷﺎﮔردی  ،lärlingsersättningﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی
آﻏﺎز ﺗﺣﺻﯾﻼت  studiestartsstödو ﭘول
ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ) studiemedelﺑرای ﺗﺣﺻﯾﻼت در ﺳوﯾدن
ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .ﺗوﺟﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد ﮐﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت در اﯾن ورق ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ،
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑوده و ﮐدام ﻣﺗن ﻗﺎﻧون ﻧﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺳوﯾدﻧﯽ
وﻗﺗﯾﮑﮫ ﺷﻣﺎ درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺳوﯾدﻧﯽ
ﻣﯾﮑﻧﯾد ،اداره ﻣرﮐزی ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺳﯽ.اس.ان . CSNﯾﮏ
ﺑررﺳﯽ را اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﺳﺗﺣﻖ ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی
ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺳوﯾدﻧﯽ ﻣطﺎﺑﻖ ﻣﻘررات ﺳوﯾدن ﯾﺎ ﻣطﺎﺑﻖ ﺷراﯾط
ﻗواﻧﯾن اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷﯾد ﯾﺎ ﺧﯾر .اﮔر اداره ﻣرﮐزی
ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻓﯾﺻﻠﮫ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺑرای ﺧودت ﺣﻖ ﺑدﺳت آوردن
ﮐﻣﮏ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺳوﯾدﻧﯽ را ﺑدھد ،در اﯾن ﺻورت ﻣﺎ
ﺑررﺳﯽ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﯾم ﮐﮫ آﯾﺎ ﺧودت واﺟد ﺷراﯾط دﯾﮕر ﺑدﺳت
آوردن ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﺧﯾر.
ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧد ﻣطﺎﺑﻖ ﻣﻘررات ﺳوﯾدن ﻣﺳﺗﺣﻖ ﮐﻣﮏ
اﻗﺗﺻﺎدی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺳوﯾدﻧﯽ ﮔردد؟

اﮔر ﺷﻣﺎ دارای ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ﻣطﺎﺑﻖ ﻣﺻوﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل
ﻣﺗﺣد ﯾﺎ ﻣﺷﺎﺑﮫ آن در ﺳوﯾدن ھﺳﺗﯾد
اﮔر اداره ﻣﮭﺎﺟرت ﻗﺿﺎوت ﻧﻣوده ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﭘﻧﺎھﻧده ﻣطﺎﺑﻖ
ﻣﺻوﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﯾﺎ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻣﺻﺋوﻧﯾت ھﺳﺗﯾد ﯾﺎ
اﯾﻧﮑﮫ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت را ﺑﮫ دﻻﯾل ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑدﺳت آورده
اﯾد ،ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺣﻖ ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺳوﯾدﻧﯽ
را ﺑدﺳت آورﯾد .ھﻣﭼﻧﺎن ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد اﻗﺎرب ﻧزدﯾﮏ اﯾن
ﻗﺳم ﻓرد ﺑﺎﺷﯾد .ھﻣﭼﻧﺎن ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺣﻖ ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی
ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺳوﯾدﻧﯽ را ﺑدﺳت آورﯾد اﮔر اداره ﻣﮭﺎﺟرت
اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت را ﺑﮫ اﺳﺎس ﻗﺎﻧون ﻣﺣدودﯾت ﻣوﻗﺗﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺑدﺳت آوردن اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت در ﺳوﯾدن ،ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﻋطﺎ ﻧﻣوده
اﺳت .ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﭘﻧﺎھﺟو ھﺳﺗﯾد ﺣﻖ ﺑدﺳت آوردن ﮐﻣﮏ
اﻗﺗﺻﺎدی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺳوﯾدﻧﯽ را ﻧدارﯾد.
ﺣﺗﯽ اﮔر اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت ﺷﻣﺎ دﯾﮕر اﻋﺗﺑﺎر ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد
ﺷﻣﺎ ﺑﺎز ھم ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﻣﺳﺗﺣﻖ ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
ﺑﺎﺷﯾد .اﯾن در ﺻورﺗﯽ اﻋﺗﺑﺎر دارد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ درﺧواﺳﺗﯽ
ﺗﻣدﯾد اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت را ﻗﺑل از ﭘﺎﯾﺎن ﻣدت اﻋﺗﺑﺎر اﺟﺎزه
اﻗﺎﻣت ﻣوﻗﺗﯽ ﺧود ،ﻧﻣوده ﺑﺎﺷﯾد.
ھﻣﭼﻧﺎن ﻻزم اﺳت ﮐﮫ درﺧواﺳﺗﯽ ﺟدﯾد
• دارای ھﻣﺎن اﺳﺎس ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

ﯾﺎ
• ﺑرای اﺟﺎزه ﺟدﯾد ﺑرای ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻟﯾﺳﮫ
در ﺳوﯾدن ﺑﺎﺷد.

ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺣﻖ ﺑدﺳت آوردن ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
ﺳوﯾدﻧﯽ را ﺑدﺳت آورﯾد ﺑﮫ ﺷرطﯾﮑﮫ ﺷﻣﺎ واﺟد ﯾﮑﯽ از
ﺷراﯾط در ﯾﮑﯽ از ﺑﺧﺷﮭﺎی ذﯾل ﺑﺎﺷﯾد:

اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﺎن ﺑﺎﯾد طوری ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺣﻖ
ﺑدﺳت آوردن ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺳوﯾدﻧﯽ را ﻣﯾداد.

ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت داﯾﻣﯽ ) (PUTدارﯾد

ﺷﻣﺎ دارای اطﻔﺎل ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺑﻌﮫ ﺳوﯾدﻧﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷﯾد

اﮔر ﺷﻣﺎ ﭘوت ) PUTاﺟﺎزه اﻗﺎﻣت داﯾﻣﯽ( را از طرف
اداره ﻣﮭﺎﺟرت ﺑدﺳت آورده اﯾد ،ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺣﻖ ﺑدﺳت
آوردن ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی ﺗﺣﺻﻠﯽ ﺳوﯾدﻧﯽ را ﺑدﺳت آورﯾد.

اﮔر ﺷﻣﺎ دارای اطﻔﺎل ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺑﻌﮫ ﺳوﯾدﻧﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷﯾد و
ﺷﻣﺎ ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر در ﺳوﯾدن زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧﯾد ،ﺷﻣﺎ
ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺣﻖ ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺳوﯾدﻧﯽ را ﺑدﺳت

آورﯾد .ھﻣﭼﻧﺎن ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت ﻣورد اﻋﺗﺑﺎر ﺑﮫ
ﻋﻠت ﺑﮫ ھم ﭘﯾوﺳﺗن ﺑﺎ ﺗﺑﻌﮫ ﺳوﯾدﻧﯽ ﻣذﮐور ﯾﺎ اﺟﺎزه
اﻗﺎﻣت در ﺳوﯾدن ،را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
ﺷﻣﺎ ﺣﻖ اﻗﺎﻣت و راﺑطﮫ ﺛﺎﺑت ﺑﺎ ﺳوﯾدن ،را دارﯾد
اﮔر ﺷﻣﺎ ﺣﻖ اﻗﺎﻣت و راﺑطﮫ ﺛﺎﺑت در ﺳوﯾدن دارﯾد،
ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺣﻖ ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺳوﯾدﻧﯽ را
ﺑدﺳت آورﯾد .ﺷﻣﺎ ﺣﻖ اﻗﺎﻣت ﻋﺎدی در ﺳوﯾدن را
دارﯾد اﮔر ﺷﻣﺎ:
• ﺗﺑﻌﮫ ﯾﮏ ﮐﺷور اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ /ﻣﻧطﻘﮫ ھﻣﮑﺎری
اﻗﺗﺻﺎدی اروﭘﺎ EU/EESﯾﺎ ﺳوﯾس ھﺳﺗﯾد
• از ﺟﻣﻠﮫ اﻗﺎرب ﻧزدﯾﮏ ﺗﺑﻌﮫ ﯾﮏ ﮐﺷور اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ/
ﻣﻧطﻘﮫ ھﻣﮑﺎری اﻗﺗﺻﺎدی اروﭘﺎ ﯾﺎ ﺳوﯾس ھﺳﺗﯾد
)طور ﻋﺎدی ﻏﯾر از ﺳوﯾدﻧﯽ(
• ﯾﮑﯽ از اﻗﺎرب ﺗﺑﻌﮫ ﺳوﯾدﻧﯽ ﺑوده و ھﻣﭼﻧﺎن در ﯾﮏ
ﮐﺷور اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ /ﻣﻧطﻘﮫ ھﻣﮑﺎری اﻗﺗﺻﺎدی اروﭘﺎ
ﯾﺎ ﺳوﯾس رواﺑطﯽ اﯾﺟﺎد ﻧﻣوده اﯾد
ﺷﻣﺎ ﺣﻖ اﻗﺎﻣت و راﺑطﮫ ﺛﺎﺑت در ﺳوﯾدن دارﯾد ،اﮔر
• ﺷﻣﺎ ﺣد اﻗل دوﺳﺎل در ﺳوﯾدن زﻧدﮔﯽ ﯾﺎ ﮐﺎر ﮐرده اﯾد
• در وﻗت آﻣدن ﺑﮫ ﺳوﯾدن ﺷﻣﺎ ﮐﻣﺗر از  ۲۰ﺳﺎل داﺷﺗﯾد
و ﯾﮑﯽ از واﻟدﯾن ﺗﺎن در ﺳوﯾدن زﻧدﮔﯽ و ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧد
• ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺑﻌﮫ ﺳوﯾدﻧﯽ ازدواج ﻧﻣوده ﯾﺎ ﺑﺎ ھم
ھﻣزﯾﺳت ھﺳﺗﯾد و ﺷﻣﺎ ﺣد اﻗل دوﺳﺎل ﺑﺎھم ﯾﮑﺟﺎ در
ﺳوﯾدن زﻧدﮔﯽ ﻧﻣوده اﯾد.
• ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺑﻌﮫ ﺳوﯾدﻧﯽ ازدواج ﻧﻣوده ﯾﺎ ﺑﺎ ھم
ھﻣزﯾﺳت ھﺳﺗﯾد و ﺷﻣﺎ ﺣد اﻗل ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﺑﺎھم ﯾﮑﺟﺎ
زﻧدﮔﯽ ﻧﻣوده اﯾد ،ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ ﺣد اﻗل ﯾﮏ ﺳﺎل در ﺳوﯾدن
• ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺑﻌﮫ ﺳوﯾدﻧﯽ ازدواج ﻧﻣوده ﯾﺎ ﺑﺎ ھم
ھﻣزﯾﺳت ھﺳﺗﯾد و اطﻔﺎل ﻣﺷﺗرک دارﯾد و ھﻣﭼﻧﺎن ﺣد
اﻗل ﯾﮏ ﺳﺎل در ﺳوﯾدن ﺑﺎھم زﻧدﮔﯽ ﮐرده اﯾد

ﮐﻣ ﮏ اﻗ ﺗ ﺻﺎد ی ﺗ ﺣﺻ ﯾ ﻠﯽ ﺳو ﯾد ﻧﯽ ﭼ ﮫ اﺳ ت ؟
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ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻣﯾﺗواﻧد ﮐﻣﮏ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ،ﻣﺳﺎﻋدت ﺑﻼﻋوض ﺑرای ﺷﺎﮔردی ،ﭘول
ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ و ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی آﻏﺎز ﺗﺣﺻﯾﻼت ،ﺑﺎﺷد .در ﻣورد اﯾن ﮐﻣﮏ ھﺎ ،ﻣﺎ ﺑﮫ طور ﺧﻠص
در اﯾﻧﺟﺎ ﺗﺷرﯾﺣﺎت ﻣﯾدھﯾم .در  www.csn.seﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر را ﺑﺧواﻧﯾد.
ﮐﻣﮏ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ

ﭘول ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
ﭘول ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﮐﻣﮏ ﺑﻼﻋوض  bidragو ﻗرض lån .ﺷﻣﺎ درﺧواﺳﺗﯽ آﻧرا
زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﮑﻧﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﻣﮑﺗب ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ،ﻣﮑﺗب ﺷﺎرواﻟﯽ ﺑرای ﺑزرﮔﺳﺎﻻن،
ﻣﮑﺗب ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺳﻠﮑﯽ ،ﻣوﺳﺳﺎت ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﭘوھﻧﺗون ﺗﺣﺻﯾل ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﯾد .ﺷﻣﺎ ﺧودﺗﺎن
ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯾﮕﯾرﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﮐﻣﮏ ﺑﻼﻋوض را ﻣﯾﺧواھﯾد ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﯾﺧواھﯾد ﭘول را
ﻗرض ﻧﻣﺎﯾﯾد.

ﮐﻣﮏ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﯾﮏ ﮐﻣﮏ ﺑﻼﻋوض ﺑوده و ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ در ﻟﯾﺳﮫ ،ﻣﮑﺗب ﺷﺎرواﻟﯽ ﺑرای
ﺑزرگ ﺳﺎﻻن  komvuxﯾﺎ ﻣﮑﺗب ﻋﻣوﻣﯽ ﺑزرﮔﺳﺎﻻن folkhögskola .ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﮐﻣﮏ
ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ را اﻟﯽ ﺳﻣﺳﺗر ﺑﮭﺎری vårterminآن ﺳﺎل ﮐﮫ ﺷﻣﺎ  ۲۰ﺳﺎﻟﮫ ﻣﯾﺷوﯾد ،ﺑدﺳت آورﯾد.

ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی آﻏﺎز ﺗﺣﺻﯾﻼت

ﻣﺳﺎﻋدت ﺑﻼﻋوض ﺷﺎﮔردی ﯾﮏ ﮐﻣﮏ ﺑﻼﻋوض ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ در ﭘروﮔرام ﺷﺎﮔردی
ﻟﯾﺳﮫ  gymnasial lärlingsutbildningدرس ﻣﯾﺧواﻧﯾد ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﻣﺳﺎﻋدت
ﺑﻼﻋوض ﺷﺎﮔردی را اﻟﯽ ﺳﻣﺳﺗر ﺑﮭﺎری  vårterminآن ﺳﺎل ﮐﮫ ﺷﻣﺎ  ۲۰ﺳﺎﻟﮫ ﻣﯾﺷوﯾد،
ﺑدﺳت آورﯾد.

ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی آﻏﺎز ﺗﺣﺻﯾﻼت ﯾﮏ ﮐﻣﮏ ﺑﻼﻋوض ﺑوده ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ اﻓراد ﺑﯾﮑﺎر ﻣﯾﺗواﻧﻧد
آﻧرا در طول ﯾﮏ ﻣدت ﮐوﺗﺎه ﺑدﺳت آورﻧد ،ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ دروس ﻟﯾﺳﮫ را ﺑﺧواﻧﻧد و ﭼﺎﻧس
ﺧود را ﺑرای ﺑدﺳت آوردن ﮐﺎر زﯾﺎد ﻧﻣﺎﯾﻧد .از ھﻣﮫ اوﻟﺗر اﯾن ﺷﺎرواﻟﯽ ﻣﺣل
ﺳﮑوﻧت  hemkommunenﺗﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻗﺿﺎوت آﻧرا ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﮐدام اﻓراد ﺷﺎﻣل
ﮔروپ ﻣﺳﺗﺣﻘﯾن ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی آﻏﺎز ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .ھﻣﭼﻧﺎن ﺷﻣﺎ ھﻣﺎﻧﺟﺎ درﺧواﺳﺗﯽ
ﺧود را ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﯾد.

ﻣﺳﺎﻋدت ﺑﻼﻋوض ﺷﺎﮔردی

• ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺑﻌﮫ ﺧﺎرﺟﯽ ازدواج ﻧﻣوده ﯾﺎ ﺑﺎ ھم
ھﻣزﯾﺳت ھﺳﺗﯾد و ﺷﻣﺎ ﺣد اﻗل دو ﺳﺎل ﺑﺎھم ﯾﮑﺟﺎ در
ﺳوﯾدن زﻧدﮔﯽ ﻧﻣوده اﯾد .در اﯾن ﺻورت ﺑﺎﯾد ﺷوھر،
ﺧﺎﻧم ﯾﺎ ھﻣزﯾﺳت ﺷﻣﺎ ﻣﺳﺗﺣﻖ ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی ﺳوﯾدﻧﯽ
ﺑرای ﺗﺣﺻﯾﻼت طﺑﻖ ﻣﻘررات ﺳوﯾدن ،ﺑﺎﺷد.
اﮔر ﺷﻣﺎ اﯾﻧﺟﺎ ﮐﺎر ﻧﻣوده اﯾد ﺑﺎﯾد ﺷﻣﺎ ﺣد اﻗل ﻧﺻف اوﻗﺎت
ﮐﺎر در طول دو ﺳﺎل ﮐﺎر ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد .ﻣﺻروﻓﯾﺗﮭﺎی ذﯾل
ﻣﻧﺣﯾث ﮐﺎر ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯾرود:
• اﺳﺗﺧدام در ﺳوﯾدن
• ﮐﺎر در ﺷرﮐت ﺷﺧﺻﯽ اﯾﮑﮫ در ﺳوﯾدن ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎﺷد
• ﺣﻔظ و ﻣراﻗﺑت از اطﻔﺎل ﺧود ﮐﮫ ﺳن ﺷﺎن ﮐﻣﺗر از ده
ﺳﺎل ﺑﺎﺷد
• ﺑﯾﮑﺎری ﺛﺑت ﺷده در اداره ﮐﺎر ﺳوﯾدن
• اﺷﺗراک در ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺑﺎزار ﮐﺎر
• درس ﺧواﻧدن ﻟﺳﺎن ﺳوﯾدﻧﯽ ﺑرای ﻣﮭﺎﺟرﯾن
اس.اف.ای )(SFI
• درس ﯾﺎ ﺗﺣﺻﯾل ﻟﺳﺎن ﺳوﯾدﻧﯽ ﺣد اﮐﺛر ﺑﮫ ﺳوﯾﮫ
ﻣﮑﺗب ﻣﺗوﺳطﮫ ،ﺣد اﻗل ﻧﺻف وﻗت درﺳﯽ
• ﻣدﺗﯾﮑﮫ ﺷﻣﺎ در طول آن ﭘول رﺧﺻﺗﯽ ﻣرﯾﺿﯽ،
ﮐﻣﮏ ﺑﻼﻋوض ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ ﯾﺎ ﻣﺷﺎﺑﮫ آﻧرا ﺑدﺳت
آورده اﯾد.
اﮔر ﺳن ﺷﻣﺎ ﮐﻣﺗر از  ۲۰ﺳﺎل اﺳت
ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﺳن ﺗﺎن ﮐﻣﺗر از  ۲۰ﺳﺎل ﻣﯾﺑﺎﺷد ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺣﻖ
ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺳوﯾدﻧﯽ را ﺑدﺳت آورﯾد اﮔر ﺷﻣﺎ
در ﺳوﯾدن اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت ﯾﺎ ﺣﻖ اﻗﺎﻣت دارﯾد ﯾﺎ اﮔر ﺷﻣﺎ
• و ﯾﮑﯽ از واﻟدﯾن ﺗﺎن ﻋﺿو ﺧﺎﻧواده ﯾﮏ ﺗﺑﻌﮫ ﺳوﯾدﻧﯽ
ﯾﺎ ﻓردﯾﮑﮫ واﺟد ﺷراﯾط ﺑدﺳت آورد ن ﺣﻖ ﮐﻣﮏ
اﻗﺗﺻﺎدی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺳوﯾدﻧﯽ ﺑﺎﺷد ،ھﺳﺗﯾد .اﮔر ﺷﻣﺎ ﺗﺑﻌﮫ
ﯾﮏ ﮐﺷور ﺧﺎرج از اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ /ﻣﻧطﻘﮫ ھﻣﮑﺎری
اﻗﺗﺻﺎدی اروﭘﺎ ھﺳﺗﯾد ،در اﯾن ﺻورت ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد اﺟﺎزه
اﻗﺎﻣت ﺑﮫ اﺳﺎس ﭘﯾوﺳﺗن ﺑﺎ اﯾن ﻓرد را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
• ﯾﮑﯽ از واﻟدﯾن ﺗﺎن ﺗﺑﻌﮫ ﺳوﯾدن ﻣﯾﺑﺎﺷد.
• از طرف ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﺳوﯾدﻧﯽ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده ﺳرﭘرﺳت
ﯾﺎ ﻣوﺳﺳﮫ ﺣﻔظ و ﻣراﻗﺑت از اطﻔﺎل ،ﺟﺎﺑﺟﺎ ﺷده اﯾد.
• ﯾﮏ ﺳرﭘرﺳﺗﯽ را دارﯾد ﮐﮫ از طرف ﯾﮏ ﻣﻘﺎم
ﺳوﯾدﻧﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﺷده اﺳت.
ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧد اﯾن ﺣﻖ را ﻣطﺎﺑﻖ ﺷراﯾط ﻗواﻧﯾن اﺗﺣﺎدﯾﮫ
اروﭘﺎ ﺑدﺳت آورد؟
ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺑﻌﮫ ﺳوﯾدی ﻣﺳﺎوی ﻗرار داده ﺷوﯾد
ﺑﮫ ﺷرطﯾﮑﮫ واﺟد ﺷراﯾط ﻗواﻧﯾن اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺑﺎﺷﯾد .در
ﻣورد اﯾن ﺷراﯾط در ﺑﺧش ﺑﻌدی ﺑﺧواﻧﯾد:
ﺷﻣﺎ در ﺳوﯾدن ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧﯾد ﯾﺎ ﮐﺎر ﮐرده ﺑودﯾد
ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﺗﺑﻌﮫ ﯾﮏ ﮐﺷور اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ  /ﻣﻧطﻘﮫ ھﻣﮑﺎری
اﻗﺗﺻﺎدی اروﭘﺎ ﯾﺎ ﺳوﯾس ھﺳﺗﯾد ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺣﻖ ﮐﻣﮏ
اﻗﺗﺻﺎدی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺳوﯾدﻧﯽ را ﺑدﺳت آورﯾد اﮔر ﺷﻣﺎ ﯾﮏ
ﮐﺎرﮔر ﻣﮭﺎﺟر ﯾﺎ ﺻﺎﺣب ﺷرﮐت ﺷﺧﺻﯽ در ﺳوﯾدن
ھﺳﺗﯾد .ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ آدم ﻣﻧﺣﯾث ﮐﺎرﮔر ﻣﮭﺎﺟر ﯾﺎ ﺻﺎﺣب
ﺷرﮐت ﺷﺧﺻﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷود ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ طور ﮐﺎﻓﯽ ﮐﺎر
ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد .طور ﻣﻌﻣول اﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ  ۱۰ﺳﺎﻋت ﮐﺎر در
ھﻔﺗﮫ و ﮐﺎرﮐردن در طول ﺣد اﻗل  ۱۰ھﻔﺗﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ھﻣﭼﻧﺎن ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد در طول ﺗﺣﺻﯾل ﺧود ﺑﮫ طور ﮐﺎﻓﯽ ﮐﺎر
ﻧﻣوده و ﺑرای ﮐﺎر ﺧود ﻣﻌﺎش ﯾﺎ ﮐدام ﺗﻌوﯾض دﯾﮕر آﻧرا
ﺑدﺳت آورﯾد.

ﺷﻣﺎ ﮐﮫ دارای ﺷرﮐت ﺷﺧﺻﯽ ھﺳﺗﯾد ﺑﺎﯾد ﺷرﮐت ﺗﺎن
ﻓﻌﺎﻟﯾت اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺗﮫ و در اداره
ﻣﺎﻟﯾﺎت  Skatteverketﺛﺑت ﺷده ﺑﺎﺷد.
ﺷﻣﺎ ﮐﮫ دﯾﮕر ﮐﺎر ﻧﻣﯾﮑﻧﯾد ﻣﯾﺗواﻧﯾد در ﺑﻌﺿﯽ ﺣﺎﻻت
ﺣﻖ ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺳوﯾدﻧﯽ را ﺑدﺳت آورﯾد .در
اﯾن ﺻورت ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد واﺟد ﯾﮑﯽ از ﺷراﯾط ذﯾل ﺑﺎﺷﯾد:
• ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻣﺳﻠﮑﯽ ﺧود را اداﻣﮫ داده و
ﻣﺣﺗوای ﺗﺣﺻﯾل ﻣذﮐور ﺑﺎ ﮐﺎر ﺗﺎن در ﺳوﯾدن ارﺗﺑﺎط
دارد .اﯾن ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺑﺎﯾد ﻣﺳﻠﮑﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﺑﻌد از
ﺗﺎرﯾﺧﯾﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﺎر ﺗﺎﻧرا ﺗﻣﺎم ﻧﻣوده اﯾد ﺑﺎﯾد وﻗت زﯾﺎد
ﻧﮕذﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
• ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻠت ﻣرﯾﺿﯽ ﯾﺎ ﮐدام ﺣﺎدﺛﮫ ﻣوﻗﺗﺄ
ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾد ﮐﺎر ﮐﻧﯾد.
• ﺷﻣﺎ ﺑدون اراده ﺧود ﮐﺎر ﺧود را در ﺳوﯾدن از دﺳت
دادﯾد و ﺧود را ﻣﻧﺣﯾث ﺑﯾﮑﺎر در ﯾﮑﯽ از ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ
ھﺎی اداره ﮐﺎر ﺳوﯾدن ،ﺛﺑت ﻧﺎم ﻧﻣوده اﯾد.
ﺷﻣﺎ از اﻗﺎرب ﻧزدﯾﮏ ﯾﮏ ﺗﺑﻌ ٴﮫ ﯾﮏ ﮐﺷور اﺗﺣﺎدﯾﮫ
اروﭘﺎ  /ﻣﻧطﻘﮫ ھﻣﮑﺎری اﻗﺗﺻﺎدی اروﭘﺎ ﯾﺎ ﺳوﯾس
ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ او در ﺳوﯾدن ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧد
ﺷﻣﺎ ﮐﮫ از اﻗﺎرب ﻧزدﯾﮏ ﯾﮏ ﺗﺑﻌﮫٴ ﯾﮏ ﮐﺷور اﺗﺣﺎدﯾﮫ
اروﭘﺎ  /ﻣﻧطﻘﮫ ھﻣﮑﺎری اﻗﺗﺻﺎدی اروﭘﺎ ﯾﺎ ﺳوﯾس ھﺳﺗﯾد
)طور ﻣﻌﻣول ﺳوﯾدﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد( ﮐﮫ ﮐﺎرﮔر ﻣﮭﺎﺟر ﯾﺎ
ﺻﺎﺣب ﺷرﮐت ﺷﺧﺻﯽ در ﺳوﯾدن ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺣﻖ
ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺳوﯾدﻧﯽ را ﺑدﺳت آورﯾد.
ﻣﻧﺣﯾث ﯾﮑﯽ از اﻗﺎرب ﻧزدﯾﮏ ،ﺷﻣﺎ در ﺻورﺗﯽ
ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯾروﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ از ﺟﻣﻠﮫ اﻓراد ذﯾل ﺑﺎﺷﯾد:
• ﺷوھر ،ﺧﺎﻧم ،ھﻣزﯾﺳت
• ﻓرزﻧد ﯾﺎ ﻓرزﻧد ﻧﺎﺗﻧﯽ زﯾر  ۲۱ﺳﺎل

و در ﺑﻌﺿﯽ ﺣﺎﻻت اﮔر ﺷﻣﺎ
• از ﻧﮕﺎه اﻗﺗﺻﺎدی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از واﻟدﯾن ﺗﺎن ھﺳﺗﯾد.
اﮔر ﺷوھر ،ﺧﺎﻧم ﯾﺎ ھﻣزﯾﺳت ﺗﺎن ﺗﺑﻌﮫ ﺳوﯾدن ﺑوده و
ھﻣﭼﻧﺎن ﺷﻣﺎ ﯾﮏ راﺑطﮫ را در ﯾﮏ ﮐﺷور اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ /
ﻣﻧطﻘﮫ ھﻣﮑﺎری اﻗﺗﺻﺎدی اروﭘﺎ ﯾﺎ ﺳوﯾس ﻗﺎﯾم ﻧﻣوده اﯾد،
ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺣﻖ ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺳوﯾدﻧﯽ را در
ﺑﻌﺿﯽ ﺣﺎﻻت ﺑدﺳت آورﯾد .اﯾن ﻓرد از اﻗﺎرب ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد
ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ در ﺧﺎرج ﺳﮑوﻧت ﻧﻣوده ﺑود ،در ﺳوﯾدن ﮐﺎر
ﻧﻣوده ﯾﺎ ﯾﮏ ﺷرﮐت ﺷﺧﺻﯽ را ﭘﯾش ﺑﺑرد.
ﺷﻣﺎ ﺣﻖ اﻗﺎﻣت داﯾﻣﯽ) (PURدر ﺳوﯾدن را دارﯾد
ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﺗﺑﻌﮫ ﯾﮑﯽ از ﮐﺷورھﺎی اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ  /ﻣﻧطﻘﮫ
ھﻣﮑﺎری اﻗﺗﺻﺎدی اروﭘﺎ ھﺳﺗﯾد ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺣﻖ ﮐﻣﮏ
اﻗﺗﺻﺎدی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺳوﯾدﻧﯽ را ﺑدﺳت آورﯾد ﺑﮫ ﺷرطﯾﮑﮫ
ﺷﻣﺎ ﺣﻖ اﻗﺎﻣت داﯾﻣﯽ در ﺳوﯾدن را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .اﮔر ﺷﻣﺎ
در طول ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﺑﮫ ﺷﮑل ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑدون وﻗﻔﮫ در ﺳوﯾدن
زﻧدﮔﯽ ﻧﻣوده اﯾد در اﯾن ﺻورت طور ﻣﻌﻣول ﺷﻣﺎ ﺣﻖ
اﻗﺎﻣت داﯾﻣﯽ در ﺳوﯾدن را دارﯾد.
ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﺧودﺗﺎن ﺗﺑﻌﮫ ﯾﮑﯽ از ﮐﺷورھﺎی اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ
 /ﻣﻧطﻘﮫ ھﻣﮑﺎری اﻗﺗﺻﺎدی اروﭘﺎ ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾد ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺣﻖ
اﻗﺎﻣت داﯾﻣﯽ در ﺳوﯾدن را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد اﮔر ﺷﻣﺎ در طول
ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﺑﮫ ﺷﮑل ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑدون وﻗﻔﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺑﻌﮫ ﯾﮑﯽ از
ﮐﺷورھﺎی اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ  /ﻣﻧطﻘﮫ ھﻣﮑﺎری اﻗﺗﺻﺎدی
اروﭘﺎ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از اﻗﺎرب ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد ،زﻧدﮔﯽ ﻧﻣوده اﯾد.
ﻣﻧظور از اﻗﺎرب ﻧزدﯾﮏ ﺷوھر ،ﺧﺎﻧم ،ھﻣزﯾﺳت ﯾﺎ
اطﻔﺎل ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد.

ﺷﻣﺎ دارای وﺿﻌﯾت ﻣﻘﯾم ﺛﺎﺑت varaktigt bosatt
ھﺳﺗﯾد
ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺣﻖ ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺳوﯾدﻧﯽ را
ﺑدﺳت اورﯾد اﮔر اداره ﻣﮭﺎﺟرت وﺿﻌﯾت ﻣﻘﯾم ﺛﺎﺑت در
ﺳوﯾدن را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﻋطﺎء ﻧﻣوده اﺳت .ھﻣﭼﻧﺎن ﺷﻣﺎ اﯾﻧرا
در ﺻورﺗﯽ ﺑدﺳت ﻣﯽ آورﯾد ﮐﮫ اﮔر ﺷﻣﺎ دارای وﺿﻌﯾت
ﻣﻘﯾم ﺛﺎﺑت در ﯾﮏ ﮐﺷور دﯾﮕر اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺑوده و ﺑﮫ
ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت در ﺳوﯾدن را از طرف اداره
ﻣﮭﺎﺟرت درﯾﺎﻓت ﻧﻣوده اﯾد.
ﻣﻘررات ﺧﺎص
ﺑرای ﺷﻣﺎ ﮐﮫ اﺗﺑﺎع ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ وﯾﺎ اﻗﺎرب ﻧزدﯾﮏ اﺗﺑﺎع
ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ھﺳﺗﯾد ﻣﻘررات ﺧﺎﺻﯽ وﺟود دارد .ھﻣﭼﻧﯾن در
ﻣورد ﺷﻣﺎ ﮐﮫ اطﻔﺎل داﻧﺷﻣﻧدان ﻣﮭﻣﺎن در ﺳوﯾدن ،اطﻔﺎل
اﺗﺑﺎع ﺗرﮐﯾﮫ ﮐﮫ در ﺳوﯾدن ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧﻧد ﯾﺎ اطﻔﺎل ﮐﺳﺎﻧﯽ
ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ دارای ﮐﺎرت آﺑﯽ اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ(EU-
)blåkort
ﯾﺎ اﺟﺎزه آی.ﺳﯽ.ﺗﯽ در ﺳوﯾدن )(ICT-tillstånd
دارﻧد ،ﻣﻘررات ﺧﺎص وﺟود دارﻧد .ﺑرای ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣزﯾد
ﺑﺎ اداره ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻣرﮐزی) (CSNدر ﺗﻣﺎس ﺷوﯾد.
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣزﯾد
در ﺻﻔﺣﮫ اﻧﺗرﻧﯾﺗﯽ  www.csn.seﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣزﯾد در ﻣورد ﮐﻣﮏ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ،ﻣﺳﺎﻋدت
ﺑﻼﻋوض ﺑرای ﺷﺎﮔردی ،ﭘول ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ و ﮐﻣﮏ اﻗﺗﺻﺎدی
آﻏﺎز ﺗﺣﺻﯾﻼت ،را ﺑﺧواﻧﯾد .ھﻣﭼﻧﺎن در آﻧﺟﺎ ﺷﻣﺎ
ﻣﯾﺗواﻧﯾد اﯾﻧرا ﺑﺧواﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐدام طرﯾﻖ درﺧواﺳﺗﯽ اﯾن
ﮐﻣﮏ ھﺎ را ﺑﮑﻧﯾد .اﮔر ﻣﯾﺧواھﯾد ﺑﺎ ﮐﺳﯽ در ﺳﯽ.اس.ان.
ﺻﺣﺑت ﻧﻣﺎﯾﯾد ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﺗﯾﻠﻔون 0771-267 000
ﺑﮫ ﻣﺎ زﻧﮓ ﺑزﻧﯾد ،روزھﺎی رﺳﻣﯽ از ﺳﺎﻋت  ۸ﺻﺑﺢ اﻟﯽ
 ۴�۳۰ﺑﻌد از ظﮭر.
ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﻗرار ذﯾل ھﺳﺗﻧد:
ﺑﻠژﯾﮏ ،ﺑﻠﻐﺎرﺳﺗﺎن ،ﻗﺑرس ،دﻧﻣﺎرک ،اﺳﺗوﻧﯽ ،ﻓﻧﻼﻧد،
ﻓراﻧﺳﮫ ،ﯾوﻧﺎن ،آﯾرﻟﻧد ،اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ،ﮐرواﺳﯽ ،ﻟﺗوﻧﯽ ،ﻟﯾﺗواﻧﯽ،
ﻟوﮐزاﻣﺑورگ ،ﻣﺎﻟﺗﺎ ،ھﺎﻟﻧد ،ﭘوﻟﻧد ،ﭘرﺗﮕﺎل ،روﻣﺎﻧﯾﺎ،
ﺳﻠوواک ،ﺳﻠووﯾﻧﯾﺎ ،ھﺳﭘﺎﻧﯾﺎ ،ﭼﮏ ،آﻟﻣﺎن ،ھﻧﮕری و
اطرﯾش.
ﮐﺷورھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ھﻣﮑﺎری اﻗﺗﺻﺎدی اروﭘﺎ ﻗرار ذﯾل ھﺳﺗﻧد:
ﮐﺷورھﺎی اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ و آﯾﺳﻠﻧد ،ﻟﯾﺧﯾﻧﺷﺗﯾن و ﻧﺎروی

