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تخفیف در شهریهٔ مهد کودک و ( SFOبرنامهٔ اوقات فراغت از طرف مدرسه)
شهریه مهد کودک و  SFOنباید بیشتر از  ۶درصد از درامد حقوق مشمول مالیات و درامد بر سرمایه هر خانوار به نسبت به هر
فرزند باشد.
چنانچه شهریه بیشتر از  ۶درصد باشد ،شما میتوانید درخواست کنید که شهریه کمتری بعنوان والدین پرداخت کنید.
این به این معنی میباشد که خانوارهای کم درامد میتوانند مبلغ بسیار کمتری بابت مهد کودک و  SFOپرداخت کنند.

منظور از درامد حقوق مشمول مالیات و درامد بر سرمایه هر خانوار ،درامد همسر ،پارتنر ثبت شده و هم خانهای میباشد که در
ادرسی زندگی میکنند که کودک در آن ثبت احوال شده اند.
اگر فرزند در دو خانه مختلف زندگی میکند ،هزینه پرداختی نسبت به درامد آن یک از والدین که فرزند در آنجا ثبت احوال شده
محاسبه میگردد.

شهرداری برگن حدود مختلف درآمدی و طرحهای متفاوتی برای کاهش پرداخت (تخفیف در شهریه) دارد.
براورد شهریه شما نسبت به حداکثر شهریه روز برای مهد کودک و  ,SFOدرامد خانوار و سن کودک میباشد .شهرداری برگن
طرحهای مختلفی برای کاهش پرداخت (تخفیف در شهریه) دارد.
شما میتوانید برای مطالعه بیشتر در مورد حدود مختلف درآمدی و طرحهای مختلف که بر میزان شهریه پرداختی مهد کودک و
 SFOشما تاثیر میگذارد به این آدرس مراجعه کنید ) فقط به زبان نروژی(:
http://www.bergen.kommune.no/redusert-foreldrebetaling
در صورتی که شما فرزند دیگری دارید که به  /SFOمهد کودک میروند میتوانید ،مستقل از سطح درامد از تخفیف (خواهر
برادری) برخوردار شوید.

شما حتما باید برای گرفتن تخفیف درهنگام پرداخت درخواست کنید.
لینک فرم درخواست را میتوانید در اینجا پیدا کنیدhttp://www.bergen.kommune.no/redusert-foreldrebetaling :
درخواست به شکل اینترنتی صورت میگیرد و شما حتما باید مین ایده یا بانک ایده یا چیزی معادل آن داشته باشید تا بتوانید
درخواست کنید.
اگر شما چند فرزند دارید باید برای هر کدام از آنها در یک فرم درخواست کنید ،محاسبه به شکل اتوماتیک در فرم درخواست
شما صورت میگیرد.

برای این که ما بتوانیم شهریه مهد کودک و  SFOشما را محاسبه کنیم و در خواست شما بررسی شود ،شما باید
مدارک معتبر که میزان درامد مشمول مالیات خانوار را نشان دهد را ضمیمه کنید:
 .آخرین Skattemelding
 .در صورتی که تغییرات مالی بزرگ و با دوام در درامد شما اتفاق افتاده که در  Skattemeldingثبت نشده ،شما میتوانید فیش
حقوقی  ۳ماه اخیر را ضمیمه کنید.
 .مصوبه کمک از طرف  lånekassenو کارت دانشجوئ
 .مصوبه از طرف Nav
 .اگر شما در شرایط ( Avklaringمشخص شدن) از طرف  Navهستید ،شما باید مدارک مربوطه را ضمیمه کنید.

Farsi Persisk

اگر شما تازه به کشور نروژ آمدهاید و  Skattemeldingندارید ،باید مدارک اقامت قانونی در نروژ را ضمیمه کنید.

درخواست از چه وقتی اعتبار دارد
درخواست بابت تخفیف در هزینها ماه بعد از اینکه فرم درخواست را دریافت کردیم دارای اعتبار میشود .بعد از این که
درخواست تائید شد ما مصوبه را میفرستیم.

اگر شما پرسنل نامبر ( )personnumberندارید یا نمیتوانید درخواست الکترونیکی بفرستید
اینبیگیر سرویس میتواند برای درخواست به شما کمک کند.
شماره تلفن  . 55 56 55 56آدرس .Kaigaten 4
هنگام حضور کارت شناسایی معتبر و مدارک الزمه را به همراه داشته باشید.

توجه :بیاد داشته باشید که برای هر سال مهد کودک SFO -/درخواست کنید.
مصوبه صادره بابت تخفیف در شهریه فقط یک سال اعتبار دارد .حداکثر شما باید در خواست خود را تا ماه جوالی فرستاده
باشید تا تخفیف از ماه آگوست برایتان در نظر گرفته شود.

