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قسط مخفض يف روضة األطفال و( SFOمرفق الرعاية النهاریة ألطفال المدرسة)
الشخص ودخل رأس المال لألرسة الخاضع
يجب أال يتجاوز قسط روضة األطفال و  SFOلكل طفل  6يف المائة من الدخل
ي
للضيبة .إذا كان القسط ر
.
يعن أن األرس ذات الدخل
وهذا
ض
ف
مخ
قسط
عىل
أكث من  6يف المائة ،يمكنك التقدم بطلب للحصول
ي
کبیة لروضة األطفال و .SFO
المنخفض يمكن أن تدفع أقساطا مخفضة بنسبة ر
ر
نعن بالدخل الشخص ودخل رأس المال الخاضع للضيبة لألرسة ،دخل األزواج ر
والمتعارسون الذين يعيشون
والشكاء المسجلون
ي
ي
يف العنوان الذي تم تسجيل الطفل فيه.
إذا كان مکان إقامة الطفل مقسما بی الوالدین ،يتم احتساب القسط عىل أساس دخل الوالد الذي عنوانە هو نفس العنوان الذي تم
تسجيل الطفل فیە يف سجل السکان.
لدى بلدية ربیغن حدود دخل مختلفة وترتیبات مختلفة لألقساط المخفضة
حال تدفعه لروضة األطفال و SFOودخل األرسة وعمر الطفل .لدى بلدية بثغن ترتیبات
نقوم بتعديل قسطك وفقا ألقص قسط ي
ر
ر
الن تؤثر عىل قسط روضة األطفال و
مختلفة لألقساط المخفضة .يمكنك قراءة المزيد عن حدود الدخل والثتیبات المختلفة ي
 SFOالخاص بك هنا (باللغة الثويجية فقط)www.bergen.kommune.no/redusert-foreldrebetaling :
تحصل عىل خصم األشقاء إذا كان لديك عدة أطفال يذهبون إىل روضة األطفال ، SFO/بغض النظر عن دخل األرسة.
يجب عليك تقدیم طلب للحصول عىل قسط مخفض.
يمكن العثور عىل استمارة الطلب هناwww.bergen.kommune.no/redusert-foreldrebetaling :
استمارة الطلب ر
مضف ( )Bank IDأو معرف  Min IDأو ما شابه للتقديم.
إلكثونية ويجب أن يكون لديك معرف
ي
إذا كان لديك عدة أطفال ،فيجب عليك طلب تخفیض القسط لكل طفل يف نفس الطلب .يف هذە الحالة سيتم إجراء الحساب
تلقائيا يف الطلب الخاص بك.

لك نحسب القسط الذي یتع ري علیك دفعە لروضة األطفال و SFOومعالجة طلبك ،يجب عليك إرفاق مستندات صالحة
ي
بالدخل الخاضع للضيبة لألرسة:
•

ين
آخر إقرار ض ي

•

ر
ين ،فيمكنك إرفاق قسائم
إذا كانت هناك تغيثات كبثة ودائمة يف الدخل مقارنة بالدخل المضح عنە يف اإلقرار الض ي
الراتب الثالثة األخثة

•

المال من صندوق الدولة للقروض الدراسیة ( )lånekassenوبطاقة الطالب
قرار منح الدعم
ي

•

قرار من NAV

•

إذا كنت تنتظر توضيحا من  ،NAVفيجب عليك إرفاق المستندات الخاصة بذلك

ين ،فيجب عليك إرفاق وثائق اإلقامة القانونية يف الیوي ج.
إذا كنت قد وصلت للتو إىل الیوي ج وليس لديك إقرار ض ي
عند التقديم من
التال الستالم الطلب .سثسل لك قرارا عند الموافقة عىل الطلب.
ینطبق طلب الحصول عىل قسط مخفض اعتبارا من الشهر ي
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إذا لم يكن لديك رقم شخص ( )personnummerأو كنت غی قادر عىل تقديم الطلب ر
إلكی ً
ونيا
ر
ي
يمكن أن یساعدك مکتب خدمة المواطن ( )innbyggerserviceيف تقديم الطلب،
رقم الهاتف هو  .55 56 55 56والعنوان هو .Kaigaten 4
أحض معك إثبات هوية والوثائق الالزمة للطلب عند الحضور.
ملحوظة! تذكر أن تقدم ً
طلبا لكل سنة روضة أطفال SFO /
ر
یرسي قرار القسط المخفض لمدة عام واحد يف كل مرة .يجب عليك تقديم طلب جديد يف موعد أقصاە تموز/يوليو لتحصل عىل
ر
قسط مخفض يف شهر آب/أغسطس.

