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برای شما که بیکار هستید

قرضۀ اقتصادی برای الیسنس رانندگی ـ یک کمک
برای یافتن کار
شما که بیکار هستید و برخی از شرایط را تکمیل میکنید میتوانید برای بدست آوردن
الیسنس رانندگی  Bاز "ادارۀ مرکزی کمک های مالی تحصیلی" یا  CSNپول
قرض بگیرید .امروز تعداد زیادی از صاحبان کار داشتن الیسنس رانندگی را از
افرادی متقاضی کار تقاضا میکنند .به این ترتیب با داشتن الیسنس رانندگی امکان
بدست آوردن کار میتواند سهلتر باشد.

به این مقدار میتوانید پول قرض بگیرید
شما میتوانید حداکثر  15000کرون قرض بیگرید .این پول به شکل اقساط پرداخت میشود و هر قسط
مبلغ  5000کرون میباشد.
برای این که بتوانید برای آموزش رانندگی پول قرض بگیرید باید آموزشگاۀ رانندگی شما مورد تایید
"ادارۀ ترانسپورت" یا ( )Transportstyrelsenقرار داشته باشد.

آیا میخواهید بیشتر بدانید؟ به
ویب سایت  csn.seمراجعه نمایید و یا
به تیلفون شماره  0771 -276 000به
ما زنگ بزنید.

کی میتواند برای گرفتن الیسنس رانندگی پول قرض بگیرد؟
برای این که مستحق گرفتن قرضه برای الیسنس رانندگی شوید باید بیکار بوده و بین  18ـ  47ساله
باشید .شرایط نظر به این که آیا  18ـ  24ساله هستید یا  25ـ  47ساله ،متفاوت میباشد (شرایط کامل
را در صفحۀ بعدی مشاهده نمایید) .این قرضه برای الیسنس رانندگی سویدنی با صالحیت  Bیعنی
برای موتر های شخصی و "الری ها یا موتر های باربری سبک"  lätt lastbilاعتبار دارد.
در نظر است که حتی آن عده از جوانانی که بیکار نمی باشند نیز بتوانند برای گرفتن الیسنس رانندگی
قرض بدست بیآورند .این مربوط اشخاصی میشود که بین  19تا  20سال عمر داشته و تحصیالت خود
را در مکتب لیسه یا جمنازیوم به پایان رسانیده اند .این میتواند در جریان سال  2019عملی گردد و
موضوعی است که باید دولت در مورد آن تصمیم بگیرد.

این چنین تقاضا میکنید

این قرضه باید دوباره پرداخته شود
سپس باید این قرضه باز پرداخت شود( .ادارۀ مرکزی کمک های مالی تحصیلی) یا  CSNاز این
قرضه سود یا بهره نیز میگیرد .معموالَ شما  300کرون در ماه می پردازید .به این معنی که اگر شما
 15000کرون قرض بگیرید باز پرداخت قرضه مدت اندکی بیشتر از  4سال را در بر میگیرد .اگر
خواسته باشید طبیعتا َ میتوانید این پول را زودتر بپردازید.
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شما به خاطر قرض نمودن پول برای گرفتن الیسنس رانندگی در (صفحات من) یا  Mina sidorدر
ویب سایت  csn.seتقاضا می نمایید .زمانی که تصمیم "ادارۀ مرکزی کمک های مالی تحصیلی" یا
 CSNرا در مورد خود را دریافت نمودید ،میتوانید نخستین قسط خود را تقاضا نمایید .در واقع این کار
به شکل خود بخود صورت نمی گیرد .برای این که بتوانید پول را بدست بیآورید باید آموزشگاۀ رانندگی
تان در این مورد که شما نزد شان آموزش میبینید به  CSNگزارش داده باشد.
سپس آموزشگاۀ رانندگی شما در مورد مصارف تان به  CSNگزارش میدهد و همزمان با آن شما
میتوانید برای اقساط جدید پول تقاضا نمایید.
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شرایط برای بدست آوردن قرضۀ اقتصادی برای بدست آوردن الیسنس
رانندگی
جویای کار  18ـ  24ساله
شما باید به عنوان یک جویای کار نزد ادارۀ کاریابی ثبت نام باشید.
برعالوه باید یکی از این شرایط را نیز تکمیل کنید:
شما در برنامۀ ضمانت برای کار ـ و انکشاف ادارۀ کاریابی یا ضمانت کار برای جوانان،

سهم بگیرید .شما باید در همان روزی که تقاضا نامۀ تان به  CSNمواصلت میکند ،در
برنامۀ مذکور ثبت نام باشید.
شما در برنامۀ استقرار ادارۀ کاریابی سهم گرفته اید و یا تا همان روزی که CSN

تقاضانامۀ تان را بدست میآورد باید حد اقل برای مدت سه ماۀ متواتر دارای یک برنامۀ
استقرار بوده باشید.

جویای کار  25ـ  47ساله
تا به همان روزی که  CSNتقاضا نامۀ تان را بدست میآورد باید شما حداقل برای مدت شش ماۀ
متواتر به عنوان یک جویای کار نزد ادارۀ کاریابی ثبت نام بوده باشید .برعالوه باید یکی از این دو
شرط را نیز تکمیل نمایید:
باید در طول همه مدت بیکار بوده باشید.

شما باید در یک برنامۀ سیاست بازار کار سهم گرفته باشید و یا در طول همه مدت دارای

یک برنامۀ استقرار بوده باشید.
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