Tyrkisk

Anaokulu ve SFO (okul sonrası bakım) için düşük ödeme
Anaokulu ve SFO ücreti, çocuk başına hane halkının vergiye tabi kişisel gelir ile sermaye gelirinin
yüzde 6'sını aşamaz. Ücret yüzde 6'dan fazlaysa, düşük ebeveyn ödemesi için başvurabilirsiniz. Bu,
düşük gelirli hanelerin anaokulu ve SFO için çok daha az ödeme yapabileceği anlamına gelmektedir.
Hane halkının vergiye tabi kişisel geliri ve sermaye geliri ile, çocuğun kayıtlı olduğu adreste yaşayan
evli eşler, kayıtlı beraberliği olan eşler ve nikahsız eşler kastedilmektedir.
Çocuğun farklı ikamet adresleri varsa, anne ve babanın yapacağı ödeme, çocukla aynı nüfus kayıt
adresine sahip olan velinin geliri üzerinden hesaplanır.

Bergen Belediyesi’nin düşük ödeme için farklı gelir sınırları ve düzenlemeleri vardır
Ne kadar ödeyeceğiniz, Anaokulu ve SFO için mevcut maksimum fiyata, hane halkının gelirine ve
çocuğun yaşına göre hesaplanır. Bergen Belediyesi’nin düşük ödeme için çeşitli düzenlemeleri vardır.
Anaokulu ve SFO için yapacağınız ödemeyi etkileyen gelir sınırları ve çeşitli düzenlemeler hakkında
daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz (sadece Norveççe mevcuttur):
http://www.bergen.kommune.no/redusert-foreldrebetaling

Hane halkının gelirine bakılmaksızın anaokuluna / SFO'ya giden birden fazla çocuğunuz varsa
kardeş indirimi alırsınız.

Düşük ödeme almak için başvuru yapmanız gerekir
Başvuru formunu burada bulabilirsiniz: http://www.bergen.kommune.no/redusert-foreldrebetaling
Başvuru elektronik olarak yapılmaktadır ve başvurmak için Bank ID (Banka Kimliği) veya Min ID
(Kimliğim) gibi bir sistem kullanmanız gerekir.
Birden fazla çocuğunuz varsa, aynı başvuru içinde her çocuk için başvurmanız gerekir. Hesaplama
daha sonra başvurunuzda otomatik olarak gerçekleştirilir.

Tyrkisk

Anaokulu ve SFO ücretinizi hesaplayabilmemiz ve başvurunuzu işleme alabilmemiz için, hane
halkının vergiye tabi gelirini gösteren geçerli belgeleri başvuruya eklemeniz gerekir:
• Son gönderilen vergi beyannamesi
• Vergi beyannamenize kıyasla gelirinizde büyük ve kalıcı değişiklikler varsa, son üç maaş bordrosunu
ekleyebilirsiniz.
• Lånekassen`den (Öğrenci Kredi Fonu) destek aldığınıza dair belge ve öğrenci kimliğiniz
• NAV kararı
• NAV'dan karar çıkmasını bekliyorsanız, buna ilişkin belgeleri eklemelisiniz

Norveç'e yeni geldiyseniz ve vergi beyannameniz yoksa, Norveç'te yasal ikametgahınızın olduğuna
dair belgeleri eklemelisiniz.

Başvuru ne zamandan itibaren geçerlidir?
Düşük ebeveyn ödemesi başvurusu, başvurunun alınmasından sonraki aydan itibaren geçerlidir.
Başvurunuz onaylandığında alınan karar size gönderilecektir.

Norveç’ten verilen bir kimlik numaranız yoksa veya elektronik olarak başvuru yapamıyorsanız
Innbyggerservice (Vatandaşlık Hizmeti) başvurmanıza yardımcı olabilir.
Telefon numarası: 55 56 55 56. Adres: Kaigaten 4.
Gelirken başvuru için geçerli kimliğinizi ve geçerli belgeleri yanınıza alınız.

Dikkat! Her anaokulu / SFO yılı için ayrıca başvurmayı unutmayın
Düşük ebeveyn ödemesine ilişkin kararlar, her seferinde bir yıl için geçerlidir. Ağustos ayında indirimli
ödemeden yararlanmak için en geç Temmuz ayında yeni bir başvuru göndermeniz gerekir.

