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در اﯾن ﺑروﺷور اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﮐﺳب اطﻼع
ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﮐدام ﺷﮭروﻧدان ﺧﺎرﺟﯽ از ﺣﻖ درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ
ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ )ﮐﻣﮏ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ،ﭘول ﺷﺎﮔردی،
ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ و وام ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ( ﺑرای ﺗﺣﺻﯾل در
ﺳوﺋد ﺑرﺧوردارﻧد .ﻟطﻔﺎ ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت
ﻣوﺟود در اﯾن ﺟزوه ﮐﻠﯽ و ﯾﮏ ﻣﺗن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻧﯾﺳت.
ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ درﺧواﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ  CSNﺣﻖ
ﺑرﺧورداری ﺷﻣﺎ از ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ را ﻣطﺎﺑﻖ
ﻣﻘررات ﺟﺎری ﺳوﺋد ﯾﺎ ﻣطﺎﺑﻖ ﺷراﯾط ﺣﻘوﻗﯽ اﺗﺣﺎدﯾﮫ
اروﭘﺎ ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد .اﮔر ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯽ.اِس.اِن ﺗﺻﻣﯾم
ﺑﮕﯾرد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺣﻖ ﺑرﺧورداری از ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ
ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ در ﺳوﺋد را اﻋطﺎء ﮐﻧد ،ﺳﺎﯾر ﺷراﯾط ﺷﻣﺎ ﺑرای
درﯾﺎﻓت ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ را ﻧﯾز ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﭼﮫ ﮐﺳﯽ از ﺣﻖ درﯾﺎﻓت ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
ﺑرﺧوردار ﻣﯽ ﺷود؟
اﮔر در ﺳوﺋد زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد و واﺟد ﺷراﯾط ﯾﮑﯽ از
ﻣوارد زﯾر ﺑﺎﺷﯾد ،از ﺣﻖ درﯾﺎﻓت ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
ﺑرﺧوردار ﻣﯽ ﺷوﯾد:
اﮔر اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت داﺋم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد PUT
اﮔر از اداره ﻣﮭﺎﺟرت اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت داﺋم  PUTدرﯾﺎﻓت
ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد از ﺣﻖ درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ھﺎی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺳوﺋد
ﺑرﺧوردار ﻣﯽ ﺷوﯾد.

ﻣواردی ﮐﮫ اداره ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣطﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧون ﻣﺣدودﯾت
ھﺎی اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓت اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت در ﺳوﺋد ،اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت

• اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ  /EESو ﯾﺎ ﺳوﺋﯾس ﺑﺎﺷﯾد ،اﺟﺎزۀ
ﺳﮑوﻧت ﺷﻣﺎ ﻋﺎدی اﺳت

داده ﺑﺎﺷد ﻧﯾز از ﺣﻖ درﯾﺎﻓت ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
ﺑرﺧوردار ﻣﯽ ﺷوﯾد .اﮔر ﭘﻧﺎھﺟو ھﺳﺗﯾد از ﺣﻖ درﯾﺎﻓت
ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺑرﺧوردار ﻧﻣﯽ ﺷوﯾد.
اﮔر اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت ﺷﻣﺎ دﯾﮕر ﻣﻌﺗﺑر ﻧﺑﺎﺷد ﻧﯾز ﻣﻣﮑن
اﺳت از ﺣﻖ درﯾﺎﻓت ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺑرﺧوردار
ﺻدق ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻗﺑل از
ﺷوﯾد .اﯾن اﻣر در ﺻورﺗﯽ ِ
اﻧﻘﺿﺎی اﻋﺗﺑﺎر اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت ﻣوﻗت ﺧود ﺑرای ﺗﻣدﯾد اﺟﺎزه
اﻗﺎﻣت اﻗدام ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد.
ھﻣﭼﻧﯾن ﻻزم اﺳت ﮐﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﮫ ﺟدﯾد

• ﺑﺳﺗﮕﺎن ﺷﮭروﻧد ﯾﮑﯽ از ﮐﺷورھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ /EESﯾﺎ
ﺳوﺋﯾس )ﺑطور ﻣﻌﻣول ﻏﯾر ﺳوﺋدی(
• ﺑﺳﺗﮕﺎن ﯾﮑﻧﻔر ﺗﺑﻌﮥ ﺳوﺋد و ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ﯾﮏ راﺑطﮫ در
ﯾﮑﯽ از ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ  /EESو ﯾﺎ
در ﺳوﺋﯾس داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

• ھﻣﺎن ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎس ﻗﺑﻠﯽ را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد،

ﯾﺎ
• ﯾﮏ در ﻣورد ﯾﮏ ﻣﺟوز ﺟدﯾد ﺑرای ﺗﺣﺻﯾل در
دﺑﯾرﺳﺗﺎن ھﺎی ﺳوﺋد ﺑﺎﺷد.
اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت ﻗﺑﻠﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد از ﻧوﻋﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺣﻖ
ﺑرﺧورداری از ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻣﯽ داده اﺳت.
ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺑﻌﮥ ﺳوﺋد ﻓرزﻧد دارﯾد
اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﻧﻔر ﺗﺑﻌﮥ ﺳوﺋد ﻓرزﻧد دارﯾد و در ﺳوﺋد ﺑﺎ
ھم زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺗﺎﺑﻌﯾت ﺳوﺋدی ھﺳﺗﯾد و ﺑﺎ ھم در
ﺳوﺋد زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﺣﻖ درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ
ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺳوﺋد ﺑرﺧوردار ﺷوﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن اﺟﺎزه
اﻗﺎﻣت ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑر اﺳﺎس واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺑﺎ آن
ﻓرد ﺗﺑﻌﮥ ﺳوﺋد ﻣﻌﺗﺑر ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﺷﻣﺎ در ﺳوﺋد اﺟﺎزۀ
ﺳﮑوﻧت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

ﺷﻣﺎ ﻋﻧوان ﭘﻧﺎھﻧده ﯾﺎ ﻣﺷﺎﺑﮫ آﻧرا در ﺳوﺋد درﯾﺎﻓت
ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد

ﺷﻣﺎ دارای اﺟﺎزۀ ﺳﮑوﻧت ھﺳﺗﯾد و در ﺳوﺋد ﭘﯾوﻧد
داﺋﻣﯽ دارﯾد

اﮔر اداره ﻣﮭﺎﺟرت ﺳوﺋد ﺷﻣﺎ را ﭘﻧﺎھﻧده ،ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺑﮫ ﭘﻧﺎه
ﻣﺣﺳوب ﮐﻧد ﯾﺎ ﺑﻌﻠت وﺟود ﺷراﯾط اﺳﻔﻧﺎک اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت
درﯾﺎﻓت ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد ،از ﺣﻖ درﯾﺎﻓت ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
ﺑرﺧوردار ﻣﯽ ﺷوﯾد .ﺧوﯾﺷﺎوﻧد ﭼﻧﯾن ﻓردی ﻧﯾز از ﺣﻖ
درﯾﺎﻓت ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺑرﺧوردار اﺳت .ﺣﺗﯽ در

اﮔر دارای اﺟﺎزۀ ﺳﮑوﻧت ھﺳﺗﯾد و ﺑﺎ ﺳوﺋد ﭘﯾوﻧد
داﺋﻣﯽ دارﯾد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﺣﻖ درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ھﺎی
ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺳوﺋد ﺑرﺧوردار ﺷوﯾد .اﮔر ﺷﮭروﻧد
ﯾﮑﯽ از ﮐﺷورھﺎی

در ﻣوارد زﯾر ﭘﯾوﻧد ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺳوﺋد داﺋﻣﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود
• ﺣداﻗل دو ﺳﺎل در ﺳوﺋد زﻧدﮔﯽ و ﮐﺎر ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد
• وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﺳوﺋد آﻣده اﯾد ﺳن ﺷﻣﺎ زﯾر  20ﺳﺎل ﺳن
ﺑﺎﺷد و ﯾﮑﯽ از واﻟدﯾن ﺷﻣﺎ در اﯾﻧﺟﺎ زﻧدﮔﯽ و ﮐﺎر
ﻣﯽ ﮐﻧد.
• ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﮭروﻧد ﺳوﺋدی ازدواج ﮐرده ﯾﺎ
ھﻣزی ھﺳﺗﯾد و ﺣداﻗل دو ﺳﺎل ﺑﺎ ھم در ﺳوﺋد
زﻧدﮔﯽ ﮐرده اﯾد
• ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﮭروﻧد ﺳوﺋدی ازدواج ﮐرده ﯾﺎ ھﻣزی
ھﺳﺗﯾد و ﺣداﻗل ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﺑﺎ ھم زﻧدﮔﯽ ﮐرده اﯾد ﮐﮫ
ﺣداﻗل ﯾﮏ ﺳﺎل آن در ﺳوﺋد ﺑوده ﺑﺎﺷد
• ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﮭروﻧد ﺳوﺋدی ازدواج ﮐرده ﯾﺎ ھﻣزی
ھﺳﺗﯾد و ﺑﺎ او دارای ﻓرزﻧد ھﺳﺗﯾد و ﺣداﻗل ﯾﮏ ﺳﺎل
ﺑﺎ ھم در ﺳوﺋد زﻧدﮔﯽ ﮐرده اﯾد
• ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﮭروﻧد ﺧﺎرﺟﯽ ازدواج ﮐرده ﯾﺎ ھﻣزی
ھﺳﺗﯾد و ﺣداﻗل دو ﺳﺎل ﺑﺎ ھم در ﺳوﺋد زﻧدﮔﯽ ﮐرده
اﯾد در اﯾﻧﺻورت ﺷوھر ،ھﻣزی ﯾﺎ ھﻣﺳرﺗﺎن ﺑﺎﯾد از
ﺣﻖ درﯾﺎﻓت ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻣطﺎﺑﻖ
ﻣﻘررات ﺟﺎری ﺳوﺋد ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷد.
اﮔر ﺷﻣﺎ در اﯾﻧﺟﺎ ﮐﺎر ﮐرده اﯾد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﮐﺎر ﺷﻣﺎ ﺣداﻗل
ﻧﯾﻣﮫ وﻗت در ﻣدت دو ﺳﺎل ﺑوده ﺑﺎﺷد .ﻣوارد زﯾر
ﺑﻌﻧوان ﮐﺎر ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد
• اﺳﺗﺧدام در ﺳوﺋد
• ﮐﺎر در ﺷرﮐت/ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺧود ﮐﮫ در ﺳوﺋد
ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎﺷد
• ﻣراﻗﺑت از ﻓرزﻧد زﯾر ده ﺳﺎل ﺧود
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ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ،ﻏراﻣت ﺷﺎﮔردی ،وام ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﯾﺎ ﺣﻣﺎﯾت
ﻣﺎﻟﯽ آﻏﺎز ﺗﺣﺻﯾل ﺑﺎﺷد .در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﺎ ﺑطور ﺧﻼﺻﮫ ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺧﺗﻠف را ﺷرح ﻣﯽ
دھﯾم .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در  www.csn.seﻣطﺎﻟب ﺑﯾﺷﺗری ﺑﺧواﻧﯾد.
ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ

وام ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
وام ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ از ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ و وام ﺗﺷﮑﯾل ﺷده ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد آﻧرا ﺑرای ﺗﺣﺻﯾل در
دﺑﯾرﺳﺗﺎن ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺑزرﮔﺳﺎﻻن  ،folkhögskolaﮐوﻣووﮐس ،ﻣدرﺳﮫ ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻧﯽ و ﺣرﻓﮫ ای،
ﻣدارس ﻋﺎﻟﯽ ﯾﺎ داﻧﺷﮕﺎه درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد .درﯾﺎﻓت ﻓﻘط ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﯾﺎ وام ﮔرﻓﺗن ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎب
ﺧود ﺷﻣﺎﺳت.

ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ای اﺳت ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ در دﺑﯾرﺳﺗﺎن ،ﮐوﻣووﮐس ﯾﺎ
دﺑﯾرﺳﺗﺎن ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺑزرﮔﺳﺎﻻن  folkhögskolaﺗﺣﺻﯾل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗﺎ ﺗرم
ﺑﮭﺎر ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳن  20ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﻣﺎم ﻣﯽ رﺳﯾد ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.

ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ

ﻏراﻣت ﺷﺎﮔردی ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ در رﺷﺗﮫ ھﺎی ﺷﺎﮔردی دﺑﯾرﺳﺗﺎﻧﯽ
ﺗﺣﺻﯾل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﺷود .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗﺎ ﺗرم ﺑﮭﺎر ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳن  20ﺳﺎﻟﮕﯽ
ﺗﻣﺎم ﻣﯽ رﺳﯾد ﻏراﻣت ﺷﺎﮔردی درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.

ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از ﺑﯾﮑﺎران ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑرای ﻣدت
ﮐوﺗﺎھﯽ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺗﺣﺻﯾﻼت دﺑﯾرﺳﺗﺎﻧﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧده و ﺷﺎﻧس ﮐﺎر ﭘﯾدا ﮐردن
ﺧود را اﻓراﯾش دھﻧد .در درﺟﮫ ﻧﺧﺳت اﯾن ﮐﻣون ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت ﺷﻣﺎﺳت ﮐﮫ ﺗﺷﺧﯾص ﻣﯽ دھد
ﮐﮫ آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺟزء اﯾن اﻓراد ﺑرای درﯾﺎﻓت ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﯾد ﯾﺎ ﻧﮫ.
درﺧواﺳت ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ را ﻧﯾز ھﻣﺎﻧﺟﺎ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﯾد.

ﻏراﻣت ﺷﺎﮔردی

• ﺑﯾﮑﺎری ﺛﺑت ﺷده در اداره ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺳوﺋد
• ﺷرﮐت در دوره ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎر
• دورۀ آﻣوزﺷﯽ زﺑﺎن ﺳوﺋدی ﺑرای ﻣﮭﺎﺟران )(SFI
• ﺷرﮐت در دورۀ آﻣوزﺷﯽ ﯾﺎ ﺧواﻧدن زﺑﺎن ﺳوﺋدی
ﺣداﮐﺛر در ﺳطﺢ ﻣدرﺳﮫ اﺑﺗداﯾﯽ و راھﻧﻣﺎﺋﯽ،
ﺣداﻗل ﺑﺻورت ﻧﯾﻣﮫ وﻗت
• ﻣدت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻏراﻣت ﺑﯾﻣﺎری ،ﻏراﻣت ﻓﻌﺎﻟﯾت
و ﯾﺎ ﻣﺷﺎﺑﮫ آن درﯾﺎﻓت ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد.
اﮔر ﺳن ﺷﻣﺎ زﯾر  20ﺳﺎل ﺑﺎﺷد
اﻓرادی ﮐﮫ ﺳن ﺷﺎن ﮐﻣﺗر از  20ﺳﺎل اﺳت در ﺻورﺗﯽ
ﮐﮫ دارای اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت ﯾﺎ اﺟﺎزۀ ﺳﮑوﻧت در ﺳوﺋد ﺑﺎﺷﻧد،
ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از ﺣﻖ درﯾﺎﻓت ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺳوﺋد
ﺑرﺧوردار ﺷوﻧد.
• و ﭘدر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺷﻣﺎ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﯾﮏ ﺷﮭروﻧد
ﺳوﺋدی ﯾﺎ ﻓردی اﺳت ﮐﮫ واﺟد ﺷراﯾط ﺑرﺧورداری از
ﺣﻖ درﯾﺎﻓت ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺳوﺋد اﺳت .اﮔر
ﺷﻣﺎھﺎ ﺷﮭروﻧد ﮐﺷوری در ﺧﺎرج از اﺗﺣﺎدﯾﮫ
اروﭘﺎ /EESھﺳﺗﯾد ،ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت ﺑر اﺳﺎس
واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺑﮫ آن ﻓرد را ﻧﯾز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
• ﭘدر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺷﻣﺎ ﺷﮭروﻧد ﺳوﺋد اﺳت.
• ﯾﮏ اداره در ﺳوﺋد ﺷﻣﺎ را در ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده و ﯾﺎ
اﻧﺳﺗﯾﺗو اِﺳﮑﺎن داده ﺑﺎﺷد.
• دارای ﯾﮏ ﺳرﭘرﺳت ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ او را ﯾﮏ اداره در
ﺳوﺋد ﺗﻌﯾﯾن ﮐرده ﺑﺎﺷد.
ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣطﺎﺑﻖ ﺷراﯾط ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدﯾﮫ
اروﭘﺎ از اﯾن ﺣﻖ ﺑرﺧوردار ﺷود؟
اﮔر واﺟد ﺷراﯾط ﻗﺎﻧون اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺑﺎﺷﯾد وﺿﻌﯾت ﺷﻣﺎ
ﻣﺷﺎﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﮭروﻧد ﺳوﺋد اﺳت .در ﻣورد اﯾن ﺷراﯾط در
ﺑﺧش زﯾر ﻣطﺎﻟب ﺑﯾﺷﺗری ﺑﺧواﻧﯾد:
ﺷﻣﺎ در ﺳوﺋد ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﮐﺎر ﮐرده اﯾد
اﻓراد ﺗﺑﻌﮫ ﯾﮑﯽ از ﮐﺷورھﺎی اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ /EESﯾﺎ
ﺳوﺋﯾس ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از ﺣﻖ درﯾﺎﻓت ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
ﺑرﺧوردار ﺷوﻧد ﻣﺷروط ﺑر آﻧﮑﮫ ﺑرای ﮐﺎر ﯾﺎ
ﺷرﮐت/ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺧﺻوﺻﯽ در ﺳوﺋد ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ ﻣﮭﺎﺟرت
ﮐرده ﺑﺎﺷﻧد .ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﻣﮭﺎﺟر ﮐﺎری ﯾﺎ ﺻﺎﺣب
ﺷرﮐت/ﮐﺳب و ﮐﺎر ﻣﺣﺳوب ﺷوﯾد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ اﻧدازۀ ﮐﺎﻓﯽ
ﮐﺎر ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد .ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻌﻣوﻻً ﺣداﻗل ھﻔﺗﮫ ای  10ﺳﺎﻋت
ﮐﺎر ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد و ﮐﺎر ﺗﺎن ﺣداﻗل  10ھﻔﺗﮫ اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ
ﺑﺎﺷد .ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ﺗﻣﺎم طول ﺗﺣﺻﯾل ﺧود ﺑﮫ
اﻧدازۀ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر اداﻣﮫ دھﯾد و ﺑﺎﺑت ﮐﺎر ﺧود ﺣﻘوق ﯾﺎ
ﻏراﻣت دﯾﮕری درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.
در ﻣورد اﻓرادی ﮐﮫ ﺻﺎﺣب ﺷرﮐت/ﮐﺳب و ﮐﺎر
ﺧﺻوﺻﯽ ھﺳﺗﻧد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺷرﮐت ﺷﺎن ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯾت اﻗﺗﺻﺎدی داﺷﺗﮫ و در اداره ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺳوﺋد
ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎﺷد.
اﮔر ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐردن ﺧﺎﺗﻣﮫ داده ﺑﺎﺷﯾد در ﺑرﺧﯽ از
ﻣوارد از ﺣﻖ درﯾﺎﻓت ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺑرﺧوردار
ﻣﯽ ﺷوﯾد .در اﯾﻧﺻورت ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ واﺟد ﯾﮑﯽ از ﺷراﯾط
زﯾر ﺑﺎﺷﯾد:
• ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾل در زﻣﯾﻧﮫ ﺷﻐﻠﯽ ﺧود اداﻣﮫ داده
و رﺷﺗﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﮐﺎرﺗﺎن در
ﺳوﺋد ﺑﺎﺷد .ﺗﺣﺻﯾل ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻓﻧﯽ و ﺣرﻓﮫ ای ﺑﺎﺷد.
ﻧﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐردن ﺧﺎﺗﻣﮫ داده اﯾد ﻣدﺗﯽ
طوﻻﻧﯽ ﺳﭘری ﺷده ﺑﺎﺷد.
• ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣوﻗﺗﺎ ً ﺑﮫ دﻟﯾل ﺑﯾﻣﺎری ﯾﺎ ﺣﺎدﺛﮫ ﻣﺎﻧﻊ وﺟود
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

• ﺷﻣﺎ ﻏﯾر ارادی ﺑﯾﮑﺎر ﺷده ﺑﺎﺷﯾد و ﺑﻌﻧوان ﺟوﯾﺎی ﮐﺎر
در ﯾﮏ اداره ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ در ﺳوﺋد ﻧﺎﻣﻧوﯾﺳﯽ ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد.
ﺷﻣﺎ از ﺑﺳﺗﮕﺎن ﯾﮏ ﺷﮭروﻧد ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو اﺗﺣﺎدﯾﮫ
اروﭘﺎ  /EESﯾﺎ ﺳوﺋﯾس ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ در ﺳوﺋد ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد
اﮔر ﺷﻣﺎ از ﺑﺳﺗﮕﺎن ﯾﮏ ﺷﮭروﻧد اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ  /EESﯾﺎ
ﺳوﺋﯾس ھﺳﺗﯾد )ﻣﻌﻣوﻻً ﻏﯾر ﺳوﺋدی( ﮐﮫ ﻣﮭﺎﺟر ﮐﺎری ﯾﺎ
ﺻﺎﺣب ﺷرﮐت/ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺧﺻوﺻﯽ در ﺳوﺋد اﺳت ،
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﺣﻖ درﯾﺎﻓت ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
ﺳوﺋد ﺑرﺧوردار ﺷوﯾد.
در ﻣوارد زﯾر ﯾﮑﯽ از ﺑﺳﺗﮕﺎن ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﯾد
• ﺷوھر ،ھﻣﺳر ،ھﻣزی
• ﻓرزﻧد ﯾﺎ ﻓرزﻧد ﻧﺎﺗﻧﯽ زﯾر  21ﺳﺎل ﺳن

و در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد اﮔر ﺷﻣﺎ
• از ﻟﺣﺎظ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ واﻟدﯾن ﺧود واﺑﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
اﮔر ﺷوھر ،ھﻣﺳر ﯾﺎ ھﻣزی ﺷﻣﺎ ﺷﮭروﻧد ﺳوﺋد اﺳت و
ﺷﻣﺎ در ﯾﮏ ﮐﺷور دﯾﮕر اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ  /EESﯾﺎ در
ﺳوﺋﯾس ھم راﺑطﮫ داﺷﺗﮫ اﯾد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد
از ﺣﻖ درﯾﺎﻓت ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺳوﺋد ﺑرﺧوردار
ﺷوﯾد .ﺑﺳﺗﮕﺎن ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﭘس از اﻗﺎﻣت در ﺧﺎرج از ﮐﺷور،
در ﺳوﺋد ﮐﺎر ﮐرده ﯾﺎ ﺷرﮐت/ﮐﺷب و ﮐﺎر ﺧﺻوﺻﯽ
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ﺷﻣﺎ دارای اﺟﺎزۀ ﺳﮑوﻧت داﺋم ) (PURدر ﺳوﺋد ھﺳﺗﯾد
اﮔر ﺷﻣﺎ ﺗﺑﻌﮫ ﯾﮑﯽ از ﮐﺷورھﺎی اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ /EES
ھﺳﺗﯾد ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﺣﻖ درﯾﺎﻓت ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
ﺳوﺋد ﺑرﺧوردار ﺷوﯾد ﻣﺷروط ﺑر آﻧﮑﮫ دارای اﺟﺎزۀ
ﺳﮑوﻧت داﺋم ) (PURدر ﺳوﺋد ﺑﺎﺷﯾد .اﮔر ﺑﮫ ﻣدت ﭘﻧﺞ
ﺳﺎل ﺑدون وﻗﻔﮫ و ﻗﺎﻧوﻧﯽ در ﺳوﺋد زﻧدﮔﯽ ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد
ﻣﻌﻣوﻻً دارای اﺟﺎزۀ ﺳﮑوﻧت داﺋم  PURھﺳﺗﯾد.
اﮔر ﺷﻣﺎ ﺧودﺗﺎن ﺷﮭروﻧد ﯾﮑﯽ از ﮐﺷورھﺎی اﺗﺣﺎدﯾﮫ
اروﭘﺎ  /EESﻧﯾﺳﺗﯾد ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﺟﺎزۀ ﺳﮑوﻧت داﺋم
)(PURﺑﮕﯾرﯾد ﻣﺷروط ﺑر آﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﺳﺗﮕﺎن ﺧود
ﮐﮫ ﺷﮭروﻧد ﯾﮑﯽ از ﮐﺷورھﺎی اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ  /EESاﺳت
ﺑﮫ ﻣدت ﺣداﻗل ﭘﻧﺞ ﺳﺎل و ﺑطور ﻗﺎﻧوﻧﯽ در ﺳوﺋد زﻧدﮔﯽ
ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد .ﻣﻧظور از ﯾﮑﯽ از ﺑﺳﺗﮕﺎن ﺷوھر ،ھﻣﺳر،
ھﻣزی ﯾﺎ ﻓرزﻧد اﺳت.
وﺿﻌﯾت ﺷﻣﺎ ﺳﮑوﻧت داﺋم اﺳت
اﮔر اداره ﮐل ﻣﮭﺎﺟرت در ﺳوﺋد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺳﮑوﻧت داﺋم در
ﺳوﺋد داده ﺑﺎﺷد ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﺣﻖ درﯾﺎﻓت ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی
ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺳوﺋد ﺑرﺧوردار ﺷوﯾد .اﮔر در ﯾﮑﯽ از
ﮐﺷورھﺎی اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺳﮑوﻧت داﺋم داﺷﺗﮫ و ﺑﮭﻣﯾن
ﺧﺎطر از اداره ﻣﮭﺎﺟرت ﺳوﺋد اﺟﺎزۀ اﻗﺎﻣت درﯾﺎﻓت
ﮐرده ﺑﺎﺷﯾد ﻧﯾز از اﯾن ﺣﻖ ﺑرﺧوردار ﻣﯽ ﺷوﯾد.
ﻣﻘررات وﯾژه
در ﺳوﺋد ﺑرای اﺗﺑﺎع ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎی ﮐﺑﯾر و ﯾﺎ از ﺑﺳﺗﮕﺎن اﯾن
اﻓراد ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ﻣﻘررات وﯾژه ای وﺟود دارد .ھﻣﭼﻧﯾن
ﻓرزﻧدان ﻣﺣﻘﻘﺎن ﻣﯾﮭﻣﺎن ،ﻓرزﻧدان اﺗﺑﺎع ﺗرﮐﯾﮫ ﮐﮫ در
ﺳوﺋد ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﻓرزﻧدان اﻓراد دارای ﮐﺎرت آﺑﯽ
اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﯾﺎ ﻣﺟوز ای.ﺳﯽ.ﺗﯽ ﻧﯾز  ICTﻣﻘررات وﯾژه
ای وﺟود دارد .ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺳﯽ.اِس.اِن  CSNﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر
در وﺑﺳﺎﯾت  www.csn.seاطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری در ﻣورد
ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ،وام ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ وﺟود دارد .در آﻧﺟﺎ
ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ﻣورد ﭼﮕوﻧﮕﯽ درﺧواﺳت

ﺑرای اﯾن ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻣطﺎﻟب ﺑﯾﺷﺗری
ﺑﺧواﻧﯾد .اﮔر ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن
ﺳﯽ.اِس.اِن  CSNﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﻣﺎدر
روزھﺎی ﻋﺎدی ھﻔﺗﮫ از ﺳﺎﻋت  8:00ﺗﺎ  16:30از
طرﯾﻖ ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن  0771-276000ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از
ﺑﻠژﯾﮏ ،ﺑﻠﻐﺎرﺳﺗﺎن ،ﻗﺑرس ،داﻧﻣﺎرک ،اﺳﺗوﻧﯽ ،ﻓﻧﻼﻧد،
ﻓراﻧﺳﮫ ،ﯾوﻧﺎن ،اﯾرﻟﻧد ،اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ،ﮐرواﺳﯽ ،ﻟﺗوﻧﯽ ،ﻟﯾﺗواﻧﯽ،
ﻟوﮐزاﻣﺑورگ ،ﻣﺎﻟت ،ھﻠﻧد ،ﻟﮭﺳﺗﺎن ،ﭘرﺗﻐﺎل ،روﻣﺎﻧﯽ،
اﺳﻠوواﮐﯽ ،اﺳﻠووﻧﯽ ،اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ ،ﺟﻣﮭوری ﭼﮏ ،آﻟﻣﺎن،
ﻣﺟﺎرﺳﺗﺎن و اﺗرﯾش.
ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎدی اروﭘﺎ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از
ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ و اﯾﺳﻠﻧد ،ﻟﯾﺧﺗﻧﺷﺗﺎﯾن و ﻧروژ.

