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کاهش در پرداخت هزینهٔ کودکستان و ( SFOسرگرمی های قبل و مابعد مکتب)
بهای کودکستان و  SFOفی کودک ،نباید بیشتر از  ۶فیصد درامد و سرمایهٔ شخصی خانوار باشد .اگر این بها بلند تر
از  ۶فیصد باشد ،شما میتوانید تقاضای تخفیف برای والدین را کنید .یعنی اینکه خانواده هایکه درامد کمتر دارند،
میتوانند بهای بسیار کم به کودکستان و  SFOبپردازند.
منظور ما از اشخاص با درامد مشمول مالیات و سرمایهٔ شخصی عبارت اند از زن و شوهر ،همسران راجستر شده ،و
همشریکانی که در عین آدرسی سکونت دارند که طبق ادرارهٔ ثبت أحوال نفوس کودک دران جا ثبت نام شده است.
اگر کودک دو جا سکونت دارد ،محاسبهٔ پرداخت از روی درامد آن یکی از والدین خواهد شد که با کودک آدرس
مشترک دارد.
شاروالی برگن جهت تعین تخفیف در پرداخت حدود و طرح های متفاوت برای درامد دارد
ما بها یا فیس شما را مطابق به حد اکثر قیمت روز کودکستان و  ،SFOبا درنظر داشت درامد خانوار و سن کودک
تعین میکنیم .شاروالی برگن جهت تعین حدود در کاهش پرداخت طرح های گوناگونی دارد .شما می توانید در بارهٔ
تعین حدود درامد و طرح های مختلفی که روی تعین بهای کودکستان و  SFOبرای شما تاثیر گذار خواهد بود ،در ذیل
(فقط به زبان نارویژی) بیشتربخوانید:
www.bergen.kommune.no/redusert-foreldrebetaling
اگر چندین فرزند دارید که کودکستان SFO/می روند  ،بدون در نظر داشت درامد خانوار ،از تخفیف که برای بیشتر
از یک فرزند در نظر گرفته شده است  ،برخوردار میشوید.
شما باید برای کاهش در پرداخت هزینه درخواست دهید
جهت دریافت فورمهٔ درخواست به ادرس ذیل مراجعه کنید :
www.bergen.kommune.no/redusert-foreldrebetaling
این درخواست الکترونیکی است و باید  Bank ID, Min IDو یا امثال آنرا برای تقاضا کردن داشته باشید.
اگر چندین کودک دارید ،باید برای هر یکی ایشان در عین فورمه تقاضا کنید .در آنصورت محاسبه بطور اتوماتیک در
فورمه تان اجرا میشود.

جهت محاسب ٔه بهای کودکستان و  SFOو بر رسی درخواست تان ،باید اسناد معتبر مکلفیت پرداخت مالیات خانوار را
ضمیمه کنید:
•

آخرین اظهارات مالیات

•

اگر در تناسب با اظهارات مالی در درامد تان تفاوتهای زیاد و متداوم وجود دارد ،میتوانید راپور معاش سه ماه
اخیر را ضمیمه کنید

•

تصمیم نامهٔ ادارهٔ صندوق قرضه تحصیلی و کارت محصل
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•

تصمیم نامهٔ ادار ٔه NAV

•

اگر منتظر اجراات ادارهٔ  NAVهستید ،باید با ارائه اسناد واضح سازید

اگر در ناروی تازه وارد هستید و اظهار نامهٔ مالیات ندارید ،باید اسناد قانونی أقام ٔه ناروی را ضمیمه بفرستید.

درخواست از کدام وقت اعمال می شود
درخواست کاهش در پرداخت از جانب والدین از ماه بعد از اخذ درخواست اعمال می شود .ما فیصله نامه را بعد از
منظوری درخواست برایتان خواهیم فرست.

اگر شمار ٔه شناسایی ندارید و یا نمیتوانید الکترونیکی درخواست دهید
ادار ٔه خدمات ساکنین به شما جهت درخواست کردن کمک خواهد کرد،
شمارهٔ تلفن  .55 56 55 56آدرس .Kaigaten 4
برای رجوع حضوری ،شناسنامه و اسناد مربوط به این درخواست را با خود داشته باشید.

قابل توجه! بیاد داشته باشید که برای هر سال کودکستان SFO/درخواست دهید
فیصله نامه در مورد کاهش پرداخت از جانب والدین هر بار برای یک سال قابل اعتبار میباشد .شما باید قبل از اخیر ماه
جوالی درخواست دهید تا تخفیف کاهش در پرداخت را در ماه اگست دریافت کنید.

