ادار ٴه ﺳوﯾدن ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از ﻣطﺎﻟﻌﺎت
در ﺳوﯾدن.
ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﻧﺣﯾث ﯾﮏ ﺷﮭروﻧد ﺧﺎرﺟﯽ
CSN FAKTABLAD DARI

در اﯾﻦ ورﻗ ﮫٴ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد آن
ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﮫ
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺑﮭﺮه ﺑﺮداﻧﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﮐﺰ
ﺳﻮﯾﺪن ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺳﻮﯾﺪن
ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از )ﻣﺴﺎﻋﺪت
ھﺎی ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ،ﮐﺎرآﻣﻮزی ،ﺣﻤﺎﯾﺖ داﻧﺶ
آﻣﻮزان و ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت( .ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ورﻗ ﮫٴ
اطﻼﻋﺎﺗﯽ ،اطﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮده و ﯾﮏ
ﻣﺘﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ.
ادار ٴه ﺳﻮﯾﺪن ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت

ھﻨﮕﺎم اراﺋﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮫ ادارهٴ ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻮﯾﺪن CSN ،ﯾﺎ ادارهٴ ﻣﻠﯽ
ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺷﺎﮔﺮدان ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﮫ آﯾﺎ
ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﻮﯾﺪن ﻣﺴﺘﺤﻖ درﯾﺎﻓﺖ
ﺧﺪﻣﺎت ادارهٴ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻮﯾﺪن
ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،و اﯾﻨﮑﮫ آﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﻗﺎﻧﻮن
اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﮭﺮوﻧﺪ ﺳﻮﯾﺪﻧﯽ
ﻣﺴﺎوی ﺑﻮده ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .اﮔﺮ  CSNﯾﺎ
ادارهٴ ﻣﻠﯽ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺷﺎﮔﺮدان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد
ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ادارهٴ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺳﻮﯾﺪن ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ ،و ﯾ ﺎ ھﻢ
اﯾﻨﮑﮫ ﺗﺤﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدﯾ ﮫٴ اروﭘﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺷﮭﺮوﻧﺪ ﺳﻮﯾﺪﻧﯽ ﻣﺴﺎوی ﺑﻮده ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ،ﻣﺎ
ﻧﯿﺰ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﮐﮫ اﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﮕﺮ را
در راﺑﻄﮫ ﺑﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ داﻧﺶ اﻣﻮزان را
ﺑﺮاورده ﻣﯿﺴﺎزﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﮫ!
طﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺳﻮﯾﺪن ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺣﻖ را
ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺂورد.

ﻣﻤﮑﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺑﮫ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی
آدارهٴ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺎﮔﺮدان در ﺳﻮﯾﺪن ﮔﺮدﯾﺪ
درﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﺷﻤﺎ در ﺳﻮﯾﺪن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده و

ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ را در ﺑﺨﺶ ھﺎی ذﯾﻞ ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﮐﻨﯿﺪ:

•
•

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﯾﮏ ﺷﮭﺮوﻧﺪ ﺳﻮﯾﺪﻧﯽ طﻔﻞ دارﯾﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎھﻢ ﯾﮑﺠﺎ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﺴﺘﺤﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ
از ادار ٴه

•

ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻮﯾﺪن ﮔﺮدﯾﺪ .ﺷﻤﺎ
ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ اﻗﺎﻣ ﮫٴ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﯿ ﻮﻧﺪ
ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﮭﺮوﻧﺪ ﺳﻮﯾﺪﻧﯽ

اﮔﺮ ادارهٴ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺠﺎم داده و
ﺷﻤﺎ را ﭘﻨ ﺎھﻨﺪه و ﯾﺎ ھﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻔﺎظﺖ
داﻧﺴﺘﮫ و ﯾﺎ ھﻢ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺎطﺮ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﺸﺨﺺ اﺟﺎزهٴ اﻗﺎﻣﺖ داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ
ﻣﻤﮑﻦ ﻣﺴﺘﺤﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ادارهٴ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻮﯾﺪن ﮔﺮدﯾﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﻨﺎھﺠﻮی ھﺴﺘﯿﺪ دراﻧﺼﻮرت ﺷﻤﺎ
ح ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت را ﻧﺪارﯾﺪ.
• ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮر ھﺎی
اروﭘﺎﯾﯽ/اﺗﺤﺎدﯾ ﮫٴ اﻗﺘﺼﺎدی اروﭘﺎﯾﯽ
ﯾﺎ ﺳﻮﯾﺴﺰرﻟﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
• ﺣﺪ اﻗﻞ ﺑﺮای ﻣﺪت دو ﺳﺎل در ﺳﻮﯾﺪن
ﮐﺎر ﮐﺮده اﯾﺪ
• و ﯾﺎ ھﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ دوﺳﺖ ﺑﭽﮫ/دﺧﺘﺮ ﯾﮑﺠﺎ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﺳﻮﯾﺪن ﮐﺎر ﮐﺮده اﯾﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮای ﻣﺪت دوﺳﺎل ﺣﺪ اﻗﻞ ﺑﮕﻮﻧ ﮫٴ ﻧﯿﻤﮫ روز ه
ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ .در ﻣﺪت اﯾﻦ زﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ
در ﺳﻮﯾﺪن زﻧﺪﮔﯽ ھﻢ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﺪت
زﻣﺎن ﮐﺎر ﺷﻤﺎ از ھﻤﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺴﺎب ﻣﯿﺸﻮد
ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﮫ ﺳﻮﯾﺪن رﺳﯿﺪه
اﯾﺪ و در ﺳﻮﯾﺪن ﻣﺎﻧﺪه اﯾﺪ.
• اﺷﺘﻐﺎل در ﺳﻮﯾﺪن

•
•
•

•

در ﺳﻮﯾﺪن وظﯿﻔﮫ داﺷﺘﻦ
ﮐﺎر ﮐﺮدن در ﮐﻤﭙﻨﯽ ﺧﻮد ﺗﺎن ﮐﮫ در
ﺳ ﻮﯾﺪن راﺟﺴﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از طﻔﻞ ﺧﻮد ﺗﺎن ﮐﮫ ﮐﻤﺘﺮ از
ده ﺳﺎل ﻋﻤﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺤﯿﺚ ﺑﯿﮑﺎر در ادار ه ً ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺳﮭﻤﮕﯿﺮ در اﻣﻮزش ھﺎی ﺑﺎزار ﮐﺎری
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ در ﻣﺮﮐﺰ زﺑﺎن ﺳﻮﯾﺪﻧﯽ ﺑﺮای
ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ﯾﺎ )  ( sfiو ﯾﺎ ھﻢ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺑﮫ
زﺑﺎن ﺳﻮﯾﺪن در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺻﻨﻒ دورهٴ
اﺑﺘﺪاﺋﯿﮫ.
زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﭘﻮﻟﯽ دورهٴ
ﻣﺮﯾﻀﯽ ،ﭘﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﯾﺎ ھﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪت
ھﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮭﺎ داﺷﺘﮫ اﯾﺪ.

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﮭﺮوﻧﺪ ﺳﻮﯾﺪﻧﯽ ﻋﺮوﺳﯽ
ﮐﺮده اﯾﺪ و ﯾﺎ ھﻢ ﯾﮑﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ھﻢ دﯾﮕﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﮫ ﻣﺪت دوﺳﺎل در
ﺳﻮﯾﺪن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ
ھﻢ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﺑﺎ ھﻢ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،و در اﯾﻦ ﻣﺪت ﯾﮑﺴﺎل
را در ﺳﻮﯾﺪن ﺳﭙﺮی ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،و ﯾﺎ ھﻢ
اﮔﺮ اطﻔﺎل ﻣﺸﺘﺮک داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺪام
ﺑﺎ ﺳﻮﯾﺪن ،ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ را
ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺂورﯾﺪ اﮔﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﮭﺮ وﻧﺪ ﺧﺎرﺟﯽ
ﺣﺪ اﻗﻞ دو ﺳﺎل در ﺳﻮﯾﺪن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﺲ در اﯾﻨﺼﻮرت ،ﺷﻮھﺮ ،ﺧﺎﻧﻢ و ﯾﺎ ھﻢ
ﮐﺴﯽ ﮐﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ او ﻣﺸﺘﺮک زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ،
ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﻮﯾﺪن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺑﮫ
درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی ادارهٴ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺳﻮﯾﺪن ،ﺷﻮد .ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﻗﺒﻮل
ﺷﺪه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﮐﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ھﻢ اطﻔﺎ ل ﻣﺸﺘﺮک
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﺣﻣﺎﯾت ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺳوﯾدﻧﯽ ﭼﯾﺳت؟

CSN nr 4146M/1802

ﺑﯾﺷﺗر درﯾن ﻣورد در ﺻﻔﺣﮫ اﻧﺗرﻧﺗﯽ  www.csn.seﺑﺧواﻧﯾد.
ﮐﻣﮏ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
ﻣوﺳﺳﮫ
ﮐﻣﮏ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﯾﮏ ﻧوع ﮐﻣﮏ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺷﻣﺎ در ﻟﯾﺳﮫ ،ﮐوﻣوﮐس ﯾﺎ در ﯾﮏ ٴ
ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﺗﺣﺻﯾل ﻣﯾﮑﻧﯾد .ﺷﻣﺎ اﯾن ﺣﻣﺎﯾت ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ را ﺗﺎزﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺷﻣﺎ در ﻓﺻل ﺑﮭﺎر ﺳن  20ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺎن
ﺷوﯾد ،اﺧذ ﻣﯾﮑﻧﯾد.
ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﯾﮏ ﻧوع ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﮐﮫ در ﯾﮏ ﭘروﮔرام درﺳﯽ ﻟﯾﺳﮫ ﺗﺣﺻﯾل
ﺑﮑﻧد،اﺳت .ﺷﻣﺎ اﯾن ﺣﻣﺎﯾت ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ را ﺗﺎزﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺷﻣﺎ در ﻓﺻل ﺑﮭﺎر ﺳن  20ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺎن ﺷوﯾد ،اﺧذ
ﻣﯾﮑﻧﯾد.

ﻣواد درﺳﯽ
ﻣوﺳﺳﮫ ﺗﻌﻠﯾم ،ﮐوﻣوﮐس،
ﻣواد درﺳﯽ ﯾﮏ ﻧوع ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ و ﻗرﺿﯽ اﺳت وﻗﺗﯾﮑﮫ ﺷﻣﺎ در ٴ
ﻣوﺳﺳﮫ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣﺳﻠﮑﯽ ،ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﭘوھﻧﺗون ،اﻧرا ﻣﯾﺗواﻧﯾد اﺧذ ﻧﻣﺎﯾﯾد .اﯾن را ﺷﻣﺎ
ٴ
ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯾﮕرﯾد ﮐﮫ اﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﻓﻘط ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯾﺧواھﯾد و ﯾﺎ ﭘول را ﻗرض ھم ﻣﯾﮕﯾرﯾد.
ﺣﻣﺎﯾت اوﻟﯾﮫ ﺗﺣﺻﯾل
ﺣﻣﺎﯾت اوﻟﯾﮫ ﺗﺣﺻﯾل ﻧوع از ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﺎﮔرد در ﯾﮏ ﻣدت ﮐوﺗﺎه زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ او
دروس ﻟﯾﺳﮫ را ﻣﯾﺧواﻧد ﺑﺧﺎطرﯾﮑﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت را در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺑدﺳت آوردن وظﯾﻔﮫ ﺑﯾﺷﺗر
ﺑﺳﺎزد .اﯾن ﮐﺎری ﮐﻣون ﻣرﺑوطﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﯾن را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﮐدام اﺷﺧﺎص ﻣرﺑوط
ﮔروپ ﻣﻌﯾﯾﻧﮫ ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت اوﻟﯾﮫ ﺗﺣﺻﯾل ﻣﯾﺑﺎﺷد .و درھﻣﺎﻧﺟﺎ ﺷﻣﺎ در ھﻣﯾن ﻣورد ﻋرﯾﺿﮫ ھم
ﻣﯾﮑﻧﯾد.

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﺑﮫ
ﺳﻮﯾﺪن آﻣﺪﯾﺪ ،ﭘﺎﺋﯿﺘﺮ از ﺳﻦ  ۲۰ﺳﺎل
ﺑﻮدﯾﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ھﺎی ﺳﻮﯾﺪن ﺑﺮای ﺷﺎﮔﺮدان ﮐﺮدﯾﺪ.
•

•

•

•

ﺷﻤﺎ ﺣﻖ اﻗﺎﻣﺖ در ﺳﻮﯾﺪن را دارﯾﺪ اﮔﺮ
واﻟﺪﯾﻦ ﺷﻤﺎ در ﺳﻮﯾﺪن ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ
در ﻣﻮرد ﺣﻖ اﻗﺎﻣﮫ و آﻧﭽﮫ ﮐ ﮫ ﻗﺒﻞ از ﮐﺎر
در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻌﺎدل اﺳﺖ.
اﯾﻨﮑﮫ ﺷﻤﺎ و واﻟﺪﯾﻦ ﺗﺎن ﯾﮏ ﺟﻮاز اﻗﺎﻣ ٴﮫ
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﮫ اﺳﺎس ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﮐﮫ
در ﺳﻮﯾﺪن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧ ﮫٴ وظﯿﻔﮫ دار ﯾﺎ در
ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ادارهٴ ﺳﻮﯾﺪن ﺑﺎﺑﺠﺎ ﮔﺮدﯾﺪه
ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن واﻟﺪﯾﻦ ،ﺷﻤﺎ ﯾﮏ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎص ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه دارﯾﺪ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺗﺤﺎدﯾ ٴﮫ اروﭘﺎ ،ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﮭﺮوﻧﺪ
ﺳﻮﯾﺪن ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺷﺪه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ؟

ﺷﻤﺎ ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﮫ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﮐﺸﻮرھﺎی اﺗﺤﺎدﯾ ﮫٴ
اروﭘﺎ ،ﺣﻮزهٴ اﻗﺘﺼﺎدی اروﭘﺎ و ﯾﺎ ھﻢ ﮐﺸﻮر
ﺳﻮﯾﺰرﻟﻨﺪ ھﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﮭﺮوﻧﺪ ﺳﻮﯾﺪﻧﯽ
ﻣﺴﺎوی ﺑﻮده ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ درﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ
ﭘﻨﺎھﻨﺪه و ﯾﺎ ھﻢ ﺷﺨﺺ ﺧﻮد اﺷﺘﻐﺎل در
ﺳﻮﯾﺪن ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﺣﯿﺚ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﮭﺎﺟﺮ
و ﯾﺎ ھﻢ ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻮد اﺷﺘﻐﺎل ﺷﻤﺮده ﺷﻮﯾﺪ،
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ و ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ
ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺮﯾﺎن
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﯿﺰ ﮐﺎر ﮐﺮدن را اداﻣﮫ ﺑﺪھﯿﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ در ﺟﻤﻠﮫ ﻣﺪت زﻣﺎن
ﮐﺎری ﺗﺎن ﺣﺴﺎب ﺷﻮد  ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻮﯾﺪن
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮده و ﯾﺎ ھﻢ ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺷﻤﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺗﺎن ﻣﻌﺎش ﯾﺎ اﻧﻮاع دﯾﮑﺮ
دﺳﺘﻤﺰد را ﺑﺪﺳﺖ آورده و ﯾﺎ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﺳﺖ
ﺑﯿﺂورﯾﺪ.
ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﺧﻮد اﺷﺘﻐﺎل ،ﮐﻤﭙﻨﯽ ﺷﻤﺎ
ﯾﮏ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﺎﻣ ﮫٴ  F-taxداﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ

ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ در ادارهٴ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﻮﯾﺪن ﺛﺒﺖ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﮑﮫ ﺷﻤﺎ در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎن در
ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻌﺎل ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ.
• ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﯾﺎ در اﯾﻨﺪه
ﺷﺎﯾﺪ دروس ﻣﺴﻠﮑﯽ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﮐﮫ دروس
ﻣﺬﮐﻮره ﺑﺎ ﺳﻮﯾﺪن ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻮ ﻗﺖ ﺑﮫ اﺳﺎس ﻣﺮﯾﻀﯽ و
• اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ٴ
ﯾﺎ ﺣﺎدﺛﮫ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ.
• اﯾﻨﮑﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﺪون ﺧﻮاھﺶ ﺗﺎن در ﺳﻮﯾﺪن
ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪه اﯾﺪ و ﺧﻮد را در ادارهٴ
ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷ ﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﮐﮫ دارای
ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اروﭘﺎ /ﺣﻮزهٴ اﻗﺘﺼﺎدی اروﭘﺎ ﯾﺎ
ﺳﻮﯾﺴﺰرﻟﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﮭﺎﺟﺮ ﯾﺎ
ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺨﺼﯽ در ﺳﻮﯾﺪن داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ
ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻮﯾﺪﻧﯽ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﺤﯿﺚ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ﻣﺘﯿﻮاﻧﯿﺪ
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ:
• ﺷﻮھﺮ ،ﺧﺎﻧﻢ ،دوﺳﺖ ﺑﭽﮫ/دﺧﺘﺮ ﺑﭽﮫ
• اطﻔﺎل ﺗﺤﺖ ﺳﻦ  21ﺳﺎل
و ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت اﮔﺮ ﺷﻤﺎ
• اﮔﺮ ﺷﻤﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ و ﺿﺮورت ﺑﮫ ﻋﺎﯾﺪ
واﻟﺪﯾﻦ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
• اﮔﺮ ﺷﻤﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ و ﺿﺮورت ﺑﮫ ﻋﺎﯾﺪ
اوﻻد ﺗﺎن داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ/
ﺣﻮزهٴ اﻗﺘﺼﺎدی اروﭘﺎ را دارﯾﺪ دراﻧﺼﻮرت
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﮭﺮوﻧﺪ ﺳﻮﯾﺪن
ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﯾﮏ اﻗﺎﻣﺖ داﯾﻤﯽ را داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺳﻮﯾﺪن ﺣﺪ
اﻗﻞ  5ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻄﻮر ﻋﺎدی
ﺷﻤﺎ ﺣﻖ اﻗﺎﻣ ﮫٴ داﯾﻤﯽ را دارﯾﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ
ﺧﻮدﯾﺘﺎن ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﮐﺪام ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﯽ/ﺣﻮزهٴ
اﻗﺘﺼﺎدی اروﭘﺎﯾﯽ را ﻧﺪارﯾﺪ اﻣﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ
ﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﻗﺴﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ )ﺳﻮﯾﺪﻧﯽ
ﻧﺒﺎﺷﺪ( ،ﻣﻤﮑﻦ ﮐﮫ ﻣﺴﺎوی ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﮭﺮوﻧﺪ
ﺳﻮﯾﺪﻧﯽ ﺷﻮﯾﺪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﺷﻤﺎ ﮐﺎرت اﻗﺎﻣﮫ
داﯾﻢ را از ادارهٴ ﻣﮭﺎﺟﺮت اﺧﺬ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﯿﺪ.

و ﻧﯿﺰی ﺷﻤﺎ ﺣﻖ ارﯾﺪ اﻗﺎﻣﺖ داﯾﻤﯽ را دارﯾﺪ
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﮫ او
ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اروﭘﺎﯾﯽ/ﺣﻮزهٴ اﻗﺘﺼﺎد اروﭘﺎﯾﯽ
)ﺳﻮﯾﺪﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ( را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎھﻢ
ﯾﮑﺠﺎی ﺣﺪاﻗﻞ  5ﺳﺎل ﺑﻄﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺪون
ﻗﺎﻣﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﺷﻤﺎ ﺣﻖ اﻗﺎﻣﺖ داﯾﻤﯽ
را ﻗﺒﻞ از وﻗﺖ اﺧﺬ ﻧﻤﻮده ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ .ﺑﺮای
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ  csnراﺟﻌﮫ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
و ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﮭﺮوﻧﺪ ﺳﻮﯾﺪﻧﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺷﺪه
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﮔﺮ
• ﺟﻮازه اﻗﺎﻣﮫ را از اداره ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺑﺮ
ﺑﻨﯿﺎد اﯾﻦ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪهٴ
• داﯾﻢ ﺷﺨﺺ را دارﯾﺪ ﮐﮫ در ﺳﻮﯾﺪن و ﯾﺎ
در ﯾﮏ ﮐﺸﻮی دﯾﮕﺮی اروﭘﺎﯾﯽ ﺳﮑﻮﻧﺖ
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺼﻮص

ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ  csnﻣﺮاﺟﻌﮫ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را در ﻣﻮرد
ﮐﻤﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ،ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ  ،ﻣﻮاد
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ و ﺣﻤﺎﯾﺖ اوﻟﯿﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ را در ﺻﻔﺤﮫ
اﻧﺘﺮﻧﺘﯽ  www.csn.seﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ دراﻧﺠﺎ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﮫ
ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ را
ﺑﺠﻮﯾﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از
ﮐﺎرﻣﻨﺪان  csnﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ
در ﺷﻤﺎرهٴ  0771-276 000ﺑﮫ ﺗﻤﺎس ﺷﻮﯾﺪ.
ﮐﺷور ھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ اﯾن ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﺑﻠﺟﯾم ،ﺑﻠﻐﺎرﯾﮫ ،ﺳﺎﯾﭘرس ،دﻧﻣﺎرک ،اﯾﺳﺗﻠﻧد ،ﻓﻧﻠﻧد ،ﻓراﻧﺳﮫ،
ﯾوﻧﺎن ،اﯾرﻟﻧد ،اﯾﺗﺎﻟﯾﮫ ،ﮐرواﺳﯾﮫ ،ﻟﯾﺗﻠﻧد ،ﻟﯾﺗواﻧﯾﮫ،
ﻟﯾﮑﺳﻣﺑرگ ،ﻣﺎﻟﺗﺎ ،ھﺎﻟﻧد،ﭘوﻟﻧد ،ﭘرﺗﮕﺎل،روﻣﺎﻧﯾﮫ ،ﺳﻠواﮐﯾﮫ،
ﺳﻠواﻧﯾﮫ ،ھﺳﭘﺎﻧﯾﮫ ،اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ،ﭼﮏ ،ﺟرﻣﻧﯽ ،ھﻧﮕری و
اﺗرﯾش
ﮐﺷوره ھﺎی ﺣوز ٴه اﻗﺗﺻﺎدی
ﮐﺷورھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و اﯾﺳﻠﻧد ،ﻟﯾﺧﺗن اﺷﺗﺎﯾن و ﻧﺎروی

