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آموزش مسیر ورود به بازار کار نروژ است
تمام افرادی که در نروژ زندگی میکنند از حق آموزش برخوردار هستند .آموزش برای یافتن شغل
ضروری است .بر همین اساس ،دولت نروژ وامها و کمکهای مالی دانشآموزی را از طریق صندوق
وام آموزشی کشور ارائه میدهد .کمک مالی به پولی گفته میشود که به شما تعلق میگیرد ،در حالی
که وام باید بازپرداخت شود .شرایط و ضوابط وامهای آموزشی معموالً بسیار بهتر از شرایط و ضوابط
سایر وامهاست.

تحصیالت ابتدایی ،متوسطه اول و متوسط دوم دریافت کنید .تمام یا بخش عمدهای از مبلغی که دریافت
میکنید به شکل کمک مالی خواهد بود که معموالً نباید آن را بازپرداخت کنید .به منظور دریافت کمک
مالی مخصوص پناهجویان به مدت سه سال ،که حداکثر مدت دریافت این کمک مالی است ،باید تحصیل
خود را ظرف سه سال از تاریخ اعطای پناهندگی شروع کنید .اگر بعد از این مدت شروع کنید ،کمک
مالی مخصوص پناهجویان را برای دوره کوتاهتری دریافت خواهید کرد ،مگر اینکه صاحب فرزند
باشید یا مجبور باشید دوره ابتدایی یا متوسطه اول را پیش از شروع متوسطه دوم پشت سر بگذارید.
اگر در حال دریافت مزایای برنامه آمادهسازی هستید ،نمیتوانید همزمان برای کمک مالی مخصوص
پناهجویان از صندوق وام آموزشی کشور درخواست دهید .با وجود این ،میتوانید برای وام دانشآموزی در صورتی که به یکی از دالیل زیر ساکن قانونی نروژ هستید ،ممکن است واجد شرایط کمک مالی و
درخواست دهید .متقاضیان پناهندگی واجد شرایط دریافت وامها و کمکهای مالی نیستند؛ مورد استثنا ،وام آموزشی باشید:
• محافظت (پناهندگی) یا مالحظات انساندوستانه قوی
دریافت کمک مالی برای تهیه وسایل آموزشی در موارد خاص است.
• گردآمدن اعضای خانواده دور هم
• کارگران ( EEAمنطقه اقتصادی اروپا) یا اعضای خانواده کارگران EEA
دانشجویانی که در حال گذراندن آموزش عالی یا نوع دیگری از تحصیالت هستند میتوانند واجد شرایط
• دارای همسر یا شریک زندگی نروژی
وام کمک هزینه زندگی یا شهریه باشند .پس از اینکه تحصیالت خود را با موفقیت پشت سر گذاشتند،
• ارتباط با نروژ از طریق کار یا تحصیالت
بخشی از این وام به کمک مالی تبدیل خواهد شد .افرادی که فرزند دارد میتوانند از وام و کمک مالی
بیشتری برخوردار شوند.
برنامههای آموزشی که واجد شرایط دریافت کمک مالی یا وام هستند
• مقطع ابتدایی یا متوسطه اول برای بزرگساالن
مبلغی که از طرف صندوق وام آموزشی کشور دریافت میکنید به سن ،شرایط خانوادگی و نوع
• آموزش مقطع متوسطه دوم
تحصیالتی که پشت سر خواهید گذاشت بستگی دارد.
• آموزش در دانشگاه یا کالج دانشگاه
• نوع دیگر تحصیالت (مدارس فنیوحرفهای ،مدارس همگانی و غیره)
صندوق وام آموزشی کشور دارای کمکهای مالی ویژه برای این دانشجویان است:
• در طول تحصیالت خود صاحب فرزند شوند
صندوق وام آموزشی کشور چه نوع وامها و کمکهای مالی ارائه میدهد؟
• در طول تحصیالت خود بیمار شوند
افراد جوان از این حق برخوردارند که آموزش متوسطه دوم را برای تعداد سال خاصی پشت سر بگذارند
• دچار ناتوانی باشند.
(حقوق جوانان) که این موارد در آن اعمال میشود:
• تمام دانشآموزان میتوانند کمک مالی برای خرید وسایل آموزشی موردنیاز برای مدرسه دریافت
اطالعات بیشتر را در  www.lanekassen.noمشاهده کنید.
کنند.
مدرسه شما نیز میتواند اطالعات بیشتری در مورد تحصیالت ،وامها و کمکهای مالی ارائه دهد.
• دانشآموزانی که در طول تحصیالت خود باید دور از خانه زندگی کنند ،میتوانند کمک مالی
مسکن دریافت کنند.
• دانشآموزانی که خانوادههای آنها دچار مشکالت مالی هستند میتوانند واجد شرایط کمک
بازپرداختهای وام
مالی وابسته به درآمد باشند ،این کمک مالی مکمل هزینههای زندگی است.
پس از اتمام تحصیالت ،وام را در قسطهای ماهانه بازپرداخت خواهید کرد .در صورتی که قادر به
بازپرداخت نباشید ،میتوانید بازپرداختها را به تعویق بیندازید .در زمانی که بهصورت تماموقت در
حال تحصیل هستید و حمایت مالی از طرف صندوق وام تحصیلی کشور دریافت میکنید ،هیچ سودی بزرگساالنی که تحصیالت ابتدایی ،متوسطه اول یا متوسطه دوم را پشت سر نگذاشتهاند میتوانند
به وام تعلق نمیگیرد .در صورتی که در حالی که درآمدتان کم است بیمار یا بیکار شوید ،ممکن است برای این تحصیالت کمک مالی و وام دریافت کنند.
سود وام بخشیده شود.
اگر پناهجو هستید ،و محافظت (پناهندگی) به شما اعطا شده است ،میتوانید وام پناهجویان را برای
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