
  
  کمک ھزینھ ھای تحصیلی

 سال برای ادامھ 17، کھ بھ افراد بیش از opintorahaکمک ھزینھ بالعوض : وجوه کمک ھزینھ تحصیلی عبارتند از
تحصیل تعلق می گیرد؛ کمک ھزینھ مسکن برای دانشجویان بدون فرزند یا دانشجویانی کھ در خارج از کشور تحصیل 

  . تحصیلی با ضمانت دولت، و در صورت لزوم، کمک مالی جھت پرداخت بھره وام مذکورمی کنند؛ و وام
بھ وجھ کـمک بالعوض .  یورو در ماه متغیر اسـت259,01 یورو الی 21,86وجھ کمک ھزینھ بالعوض از مبلغ 

. ھل او داردمالیات تعلق می گیرد و میزان آن بستگی بھ موسـسھ آموزشی، سن متقاضی، محل سکونتش و وضعیت تأ
 سال دوره ھای متوسطھ، کمک ھزینھ 20در صورت تکافوی درآمد والدین، ممکن اسـت بھ محصلین مجرد کمتر از 

در عوض، کمی درآمد والدین، موجب افزایش کمک ھزینھ . تحصیلی بالعوض تعلق نگیرد؛ یا میزان آن کاھش پیدا کند
  .بھ متقاضیان واجد شرایط خواھد شد

 یورو و حداکثر 26,90 در صد مبلغ اجاره بھا می تواند باشد؛ حداقل مبلغ 80 دانشجوئی حداکثر تا کمک ھزینھ مسکن
 58,87کمک ھزینھ مسـکن برای دانشجویانی کھ مستأجر والدین خود ھستند، حداکثر تا مبلغ .  یورو در ماه201,60

  .یورو در ماه می باشد
تی کھ با متقاضی در یک مسکن بھ سر می برد نیز در میزان کمک عالوه بر درآمد خود متقاضی، درآمد ھمسر یا دوس

  . تقاضای کمک ھزینھ مسکن معمولی بنمایندKelaخانواده ھای صاحب فرزند، می توانند از . ھزینھ مسکن مؤثر است
ت کھ بھ ھمین جھت بھتر اسـ. چنانچھ دانشجوئی درآمد کافی داشتھ باشـد، بھ او کمک ھزینھ تحصیلی تعلق نمی گیرد

دانشجویان خودشان درآمد ساالنھ خود را زیر نظر داشتھ باشند و تأثیرات آنرا بر روی کمک ھزینھ تحصیلی 
 بھ آدرس Kelaبرای تسـھیل چنین محاسـباتی، برنامھ ای در صفحات اینترنت . دریافتیشان حسـاب نمایند

www.kela.fi تحت عنوان کمک ھزینھ تحصیلی ،Opintotuki،چنانچھ با محاسبھ خودتان، .  گنجانیده شـده است
وجوه کمک ھزینھ دریافتی شما در سالی کھ گذشت بیشتر از میزان مجاز شد؛ اضافھ دریافت خود را حداکثر تا پایان 

برای اسـترداد این . رایتان ارسال نگرددماه مارس سـال بعدی مسترد نمائید، تا برگ درخواست استرداد وجوه اضافی ب
 . استفاده نمائیدKelaوجوه و انجام ھر تغییر الزم دیگر، می توانید در اینترنت از صفحات امور خدماتی 

www.kela.fi/asiointi   
ی پرداخت بھره وام تحصیلی او کھ دولت ضمانت نموده اگر میزان درآمد فارغ التحصیلی، پس از اتمام تحصیالت، برا

  . بھ مدت پنج نیمھ سـال آنرا پرداخت خواھد کردKelaکافی نباشد، 
 و صفحات اینترنت بھ Opiskelijalleبرای اطالعات بیشتر، رجوع شود بھ برگھ ھای اطالعاتی مربوط بھ دانشجویان 

  www.kela.fi: آدرس

  کمک ھزینھ بھ دانشجویان برای رفت و آمد بھ آموزشگاه
بھ دانشجویی کھ بھ طور تمام وقت در دبیرستان یا آموزشـگاه حرفھ ای بھ تحصیل اشتغال دارد، کمک ھزینھ ای برای 

وزشگاه رفت و آمد روزانھ او بھ محل آموزشگاه پرداخت می شود؛ بھ شروطی کھ مسافت بین مسکن دانشجو و محل آم
در ھر صورت، دانشجو باید حداقل .  یورو گردد54 کیلومتر باشـد و مخارج ماھانھ این رفت و آمد بالغ بر 10حد اقل 

  . یورو از ھزینھ ھای ایاب و ذھاب ماھانھ اش را خود بپردازد43مبلغ 
 و صفحات اینترنت بھ Opiskelijalleبرای اطالعات بیشتر، رجوع شود بھ برگھ ھای اطالعاتی مربوط بھ دانشجویان 

  www.kela.fi: آدرس
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