Amharisk

የመዋዕለ ሕጻናትና የ SFO (የከትምህርት በኋላ ፕሮግራም) ቅናሽ ክፍያ
የመዋዕለ ሕጻናትና የ SFO ክፍያ አንድ ቤተሰብ ግብር ከሚከፍልበት የግል እና የካፒታል ገቢ ላይ በአንድ ሕጻን ከ 6 በመቶ
የበለጠ መሆን የለበትም። ክፍያው ከ 6 በመቶ የሚበልጥ ከሆነ ለቅናሽ ክፍያ ማመልከት ይቻላል። ይህ ማለት አነስተኛ ገቢ
ያላቸው ቤተሰቦች ለመዋዕለ ሕጻናት እና ለ SFO በጣም ያነሰ ክፍያ መክፈል ይችላሉ ማለት ነው።
አንድ ቤተሰብ ግብር የሚከፍልበት የግል እና የካፒታል ገቢ ስንል በሕዝብ ምዝገባ ክፍል በሕጻኑ/ኗ የመኖሪያ አድራሻነት
በተመዘገበው አድራሻ የሚኖሩ ባለትዳሮችን፣ በትዳር ጓደኝነት የተመዘገቡትን፣ እንዲሁም አብረው ነዋሪዎችን ማለታችን ነው።
ሕጻኑ/ኗ የተከፋፈለ የመኖሪያ አድራሻ ካለው/ላት የወላጆቹ ክፍያ የሚሰላው በሕዝብ ምዝገባ ክፍል የተመዘገበውን የሕጻኑ/ኗን
አድራሻ የሚጠቀመው ወላጅ ያለውን ገቢ መነሻ በማድረግ ነው።

የበርገን ኮሙነ ለቅናሽ ክፍያ የተለያዩ የገቢ መጠኖችና ሥርዓቶች አሉት
ከወቅቱ የመዋዕለ ሕጻናት እና የ SFO ከፍተኛ የክፍያ ጣሪያ፣ ከቤተሰቦት ገቢ፣ እና ከሕጻኑ/ኗ እድሜ አንጻር ነው የእርሶን ክፍያ
የምንቀምረው። የበርገን ኮሙነ ለቅናሽ ክፍያ የተለያዩ ሥርዓቶች አሉት። እርስዎ ለመዋዕለ ሕጻናት እና ለ SFO በሚያደርጉት
ክፍያ ላይ ለውጥ ስለሚፈጥሩ የገቢ መጠኖችና የተለያዩ ሥርዓቶች ተጨማሪ መረጃ ከፈለጉ ይህን ማስፈንጠሪያ በመጫን ማንበብ
ይችላሉ (በኖርዌጂያንኛ ብቻ ነው)፤ www.bergen.kommune.no/redusert-foreldrebetaling

ወደ መዋዕለ ሕጻናት እና SFO የሚሄዱ ብዙ ልጆች ካሎት፣ የቤተሰቡ የገቢ መጠን ግምት ውስጥ ሳይገባ የእህትማማቾች ቅናሽ
ያገኛሉ።

ቅናሽ ክፍያ ለማግኘት የግዴታ ማመልከት ይኖርቦታል
የማመልከቻ ቅጹን እዚህ ላይ ያገኙታል፤ www.bergen.kommune.no/redusert-foreldrebetaling
ማመልከቻው በኤሌክትሮኒክስ መንገድ ስለሆነ የግዴታ Bank ID ፣ Min ID እና የመሳሰሉትን መታወቂያዎች ሊኖሮት ይገባል።
ብዙ ልጆች ካሎት ለእያንዳንዱ ሕጻን በዚያው አንድ ማመልከቻ ላይ ማመልከት ይችላሉ። ስሌቱ በዚያው ማመለከቻዎ ላይ በራሱ
ጊዜ ይከናወናል።

Amharisk
ለመዋዕለ ሕጻናት እና ለ SFO የሚከፍሉትን ክፍያ ማስላትና ማመልከቻዎትን ማየት እንድንችል፣ የቤተሰቦትን ግብር
የሚከፈልበት ገቢ የሚያሳዩ ሕጋዊ ሰነዶችን አባሪ ማድረግ ይኖርቦታል፤
•

የመጨረሻው የግብር ሪፖርት

•

ከግብር ሪፖርቱ አንጻር ትልቅ እና ቋሚ የሆነ የገቢ ለውጥ ተፈጥሮ ከሆነ፣ የመጨረሻዎቹን ሦስት የደሞዝ ክፍያ ሰነዶች
(ፔይ ቼክ) አባሪ ማድረግ ይችላሉ።

•

የብድር ካዝና እገዛ ውሳኔ እና የተማሪነት መታወቂያ

•

የ NAV ውሳኔ

•

ከ NAV ማብራሪያ እየጠበቁ ከሆነ፣ ይህንኑ እንደ ሰነድ አባሪ ማድረግ ይኖርቦታል።

አዲስ ወደ ኖርዌይ የመጡ ከሆነ እና የግብር ሪፖርት ከሌሎት፣ የኖርዌይ ቆይታዎ ሕጋዊ መሆኑን የሚያሳይ ሰነድ አባሪ ማድረግ
ይኖርቦታል።

ማማልከቻው ከመቸ ጀምሮ ነው የሚሰራው
የወላጆች ቅናሽ ክፍያ ማመልከቻ የሚሰራው ማመልከቻው ከደረሰበት ቀን በኋላ ካለው ወር ጀምሮ ነው። ማመልከቻው መልስ
ሲያገኝ የውሳኔ ደብዳቤ እንልክሎታለን።

የማህበራዊ ዋስትና ቁጥር ከሌሎት ወይም በኤሌክትሮኒክስ መንገድ ማመልከት የማይችሉ ከሆነ
ማመልከቻዎትን ለማስገባት የነዋሪዎች አገልግሎት ቢሮ ሊረዳዎት ይችላል፣
ስልክ ቁጥር፥ 55 56 55 56 አድራሻ፥ Kaigaten 4
በሚመጡበት ጊዜ ለማመልከቻዎ የሚያስፈልጉ መታወቂያዎችና ሰነዶች ይዘው ይምጡ።

ማስታወሻ! ለእያንዳንዱ የመዋዕለ ሕጻናትና የ SFO ዓመት ማመልከት እንዳለቦት ያስታውሱ
ለቅናሽ የወላጆች ክፍያ የተሰጠ አንድ ውሳኔ ለአንድ ዓመት ብቻ ነው የሚያገለግለው። እናም ኦገስት ላይ ቅናሽ ክፍያ እንዲያገኙ
ቢዘገይ እስከ ጁላይ ወር ድረስ አዲስ ማመልከቻ ማስገባት ይኖርቦታል።

