Tigrinja

ቅነሳ ክፍሊት መዋእለ-ህጻናትን አስአፉን(መደብ ትርፊ-ግዜ ቅድሚ ትምህርቲ
ምጅማሩን ድሕሪ ፍዳሰን)
ክፍሊት መዋእለ-ህጻናትን አስአፉን ላዕለዋይ ደረት ኣሎዎ፡ እዚ ማለት ዋግኡ ምስ ሓንቲ ስድራቤት ተእትዎ
ዝቕረጽ ውልቃዊ ኣታውን ንነፍስ ወከፍ ቆልዓ ዝወሃብ ርእሰ-ማላዊ ኣታውን ብምንጽጻር ካብ 6 ሚእታዊት
ክዛይድ የብሉን። ዋግኡ ምዞም ኣታዊታት ተነጻጺሩ ልዕሊ 6 ሚእታዊት እንተደኣ ኮይኑ ወለዲ ዝኸፍሉዎ
ክፍሊት ክቕነሰልካ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ። እዚ ማለት ትሑት ኣታዊ ዘለወን ስድራ-ቤታት ንመዋእለህጻናትን አስአፉን ዝኸፍሎኦ ኣጸቢቑ ክቕነሰለን ይኽእል እዩ።
ዝቕረጽ ውልቃዊ ኣታዊታትን ርእሰ-ማላዊ ኣታዊታትን ክበሃል ከሎ ኣብቲ እቲ ቆልዓ ብመሰረት ህዝባዊ መዝገብ
ዝነብረሉ ኣድራሻ ዝነብሩ ሰብ ሓዳር፡ምዝጉባት መጻምድትን ብሓንሳብ ዝነብሩ ኣፍቀርትን እዩ ዘጠቓልል።
እቲ ቆልዓ ኣብ ክልተ ኣባይቲ ብማዕረ ዝቕመጥ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ክፍሊት ብመሰረት ናይቲ ኣብ ኣድራሻ
ህዝባዊ መዝገብ ናይቲ ቆልዓ ዝቕመጥ ወላዲ እዩ ዝቕመር። ።

በርገን ኮሙነ ንቕነሳ ክፍሊት ዝምልከት ዝተፈላለዩ ደረትታት ኣታውን ፍታሓትን እዩ ዘለዎ።
እቲ ንስኻ ትኸፍሎ ዋጋ ከከም ህሉው ላዕለዋይ ደረት ዋጋ መዋእለ-ህጻናትን አስአፉን፡ ኣታዊታት ስድራቤትን
ዕድመ ቆልዓን ኢና ነስተኻኽሎ። በርገን ኮሙነ ንቕነሳ ክፍሊት ዝምልከቱ ዝተፈላለዩ ፍታሓት እዩ ዘለዎ። ብዛዕባ
ትኸፍሎ ዋጋታት መዋእለ-ህጻናትን አስአፉን ዝጸልዉ ደረትታት ኣታውን ዝተፈላለዩ ፍታሓትን ኣብዚ ዝያዳ
ከተንብብ ትኽእል ኢኻ(ብኖርወየኛ ጥራሕ ዝተጻሕፈ): http://www.bergen.kommune.no/redusertforeldrebetaling

ኣታዊ ስድራቤት ብዝሑ ብዘየገድስ ኣብ መዋእለ-ህጻናት/አስአፉ ዝኸዱ ቆልዑ ካብ ሓደ ንላዕሊ ምስ
ዝህልዉኻ ናይ ኣሕዋት ቅነሳ ክፍሊት ይግበረልካ እዩ።

ቅነሳ ክፍሊት ንኽግበረልካ ግድን ኢኻ ከተመልክት ዘለካ
መመልከቲ ቅጥዒ ኣብዚ ኣሎ: http://www.bergen.kommune.no/redusert-foreldrebetaling
እቲ ምልክታ አለክትሮኒካዊ ስለዝኾነ ንኸተመልክት Bank ID፡Min ID ወይ ተመሳሳሊ ክህልወካ ኣሎዎ።
ደቅኻ ብዝሖም ካብ ሓደ ንላዕሊ እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ሓደ ምልክታ ንነፍስ ወከፍ ቆልዓ በበይኑ ጌርካ
ከተመልክተሉ ኣለካ። ሽዑ እቲ ዋጋ ባዕሉ ኣብቲ ምልክታ ይቕመረልካ።

Tigrinja
ክትከፍሎ ዘለካ ዋጋታት መዋእለ-ህጻናትን አስአፉን ክንቀምሮ ክንበቅዕ እንተደኣ ኮይንና ዝቕረጽ
ኣታዊታት ስድራቤትካ ዘረጋግጽ ብቑዕ ሰነድ ከተተሓሕዝ ኣለካ :
•

ናይ መወዳእታ ርእሰ-ገለጻ ቀረጽ( skattemelding)

•

ምስቲ ኣብ ርእሲ-ገለጻ ቀረጽ ሰፊሩ ዘሎ ኣታዊ ብምንጽጻር ህሉው ኣታዊኻ ብዙሕ ተቐይሩ እንተደኣ
ሃልዩ ኮይኑ እተን ናይ መወዳእታ ሰለስተ ቅብሊታት ደሞዝ(lønnslipp) ውን ከተተሓሕዝ ትኽእል ኢኻ።

•
•

ውሳኔ ገንዘባዊ ደገፍ ሎነካሳን(lånekassen) ምስክር ወረቐት ተማሃራይን።
ውሳኔ ቤት-ጽሕፈት ናቭ

•

ናቭ እንታይ ከምዝገብሩ ከፍልጡኻ ትጽበ እንተደኣ ሃሊኻ ኮይንካ ድማ ነዚ ዘረጋግጽ ሰነድ ክህልወካ
ኣሎዎ

ኣብ ኖርወይ ነዊሕ ዘይተቐመጥካ ብምዃንካ ርእሰ-ገለጻ ቀረጽ ዘይብልካ እንተኾይንካ መንበሪ ፍቓድ
ኣብ ኖርወይ ከምዘለካ ዘረጋግጽ ሰነድ ከተተሓሕዝ ኣለካ።

እዚ ምልክታ ካብ መዓስ እዩ ተግባራዊ ዝኸውን፡
ምልክታ ቅነሳ ወለዲ ዝኸፍሉዎ ክፍሊት ካብቲ ምልክታኻ ዝተቐበሉሉ ድሕሪኡ ዘሎ ወርሒ እዩ ዝትግበር።
ምልክታኻ ተራእዩ ምስ ተፈቐደልካ እቲ ውሳኔ ክስደደልካ እዩ።

ውልቃዊ ቁጽሪ(personnummer) የብለይን/ብአለክትሮኒካዊ ኣገባብ ኣመልኪተ ኣይክእሎን እየ
ኣገልገልቲ ተቐማጦ(Innbyggerservice) ንኸተመልክት ክሕግዙኻ ይኽእሉ እዮም።
ኣገልገልቲ ተቐማጦ(Innbyggerservice) ቁጽሪ ተለፎኖም 55565556 እዩ። ኣድራሻ Kaigaten 4 እዩ።

ብቑዕ ወረቐት መንነትን ነቲ ምልክታ ዝኸውን ሰነዳትን ሒዝካ ምጻእ።

መተሓሳሰቢ! ንነፍስ ወከፍ ዓመተ መዋእለ-ህጻናት/አስአፉ ዓመት ዓመት ከተመልክት ከምዘለካ
ኣይትረስዕ
ውሳኔ ቅነሳ ወለዲ ዝኸፍሉዎ ክፍሊት ንሓደ ዓመት እዩ ዘገልግል። ኣብ ነሓሰ ቅነሳ ክፍሊት ንኽግበረልካ ዶንጊኻ
ተባሂልካ ኣብ ሓምለ ከተመልክት ኣለካ።

