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قسط مخفّض في کل من روضة األطفال و  SFOاعتبارا من یونیو 2021
روضة األطفال
قسط روضة أطفال مخفّض لألسر التي یقل دخلها عن  592 167كرونة نرویجیة في السنة.
أولئك الذين يعيشون في أسرة يبلغ إجمالي دخلها السنوي أقل من  592 167كرونة نرويجية ،يمكنهم التقدم بطلب
للحصول على قسط مخفّض لروضة األطفال .تذكر أنه إذا كان لديك عدة أطفال ،فيجب عليك تقديم الطلب لكل
واحد من األطفال.
باإلضافة إلی ذلك یکون الوقت األساسي مجاني لألسر التي یقل دخلها عن  583 650كرونة نرویجیة في
السنة .الوقت األساسي المجاني يعني أن الطفل يحصل على  20ساعة من اإلقامة المجانية في روضة األطفال في
اعتبارا من آب/أغسطس من العام الذي يبلغ فيه طفلك عامين.
األسبوع .يمكنك الحصول على وقت أساسي مجاني
ً
إذا تقدمت بطلب للحصول على قسط مخفّض ،فستتلقى تلقائيًا وقتًا أساسيًا مجانيًا إذا كان دخل أسرتك أقل من
 583 650كرونة نرويجية في السنة.
SFO
قسط مخفّض لألسر التي یقل دخلها عن  505 083كرونة نرویجیة في السنة
أولئك الذين يعيشون في أسرة يبلغ إجمالي دخلها السنوي أقل من  505 083كرونة نرويجية ،يمكنهم التقدم بطلب
للحصول على قسط مخفّض في . SFO
إقامة مجانیة في  SFOلتالمیذ الصف األول لألسر التي یقل دخلها عن  350 000كرونة نرویجیة في السنة.
إذا تقدمت بطلب للحصول على قسط مخفّض في  ، SFOفستحصل تلقائيًا على إقامة مجانية في  SFOإذا كان
طفلك يذهب إلی الصف األول وكان دخل األسرة أقل من  350 000كرونة نرويجية في السنة.
هکذا تقدم الطلب
يتم تقديم الطلب إلكترونيًا .أرفق بالطلب وثائق صالحة .يمكنك تسجيل الدخول عبر ( ID portenمعرف البنك
 Bank IDأو  MinIDأو ما شابه)للتقديم الطلب.
یمکنك العثور علی استمارة تقدیم الطلب هنا:
www.bergen.kommune.no/redusert-foreldrebetaling
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ما هي الوثائق الصالحة
•
•
•
•
•
•
•

يجب إرفاق اإلقرار الضريبي ( )skattemeldingلعام  2020للبالغين في نفس أسرة الطفل بالطلب.
إذا كانت هناك تغييرات كبيرة في الدخل مقارنة بما ورد في اإلقرار الضريبي ،يمكنك أيضًا إرفاق
کشوفات الراتب الثالثة األخيرة.
إذا کان قد تم تسريحك بشکل مؤقت من العمل ،يمكنك إرفاق وثائق بذلك من صاحب العمل.
قرار حول الدعم المالي من صندوق القرض الطالبي وبطاقة الطالب.
قرار من إدارة العمل والرعاية االجتماعية ،قسم الرعاية االجتماعية ( )NAV sosialأو کتاب إنهاء
القرار منNAV sosial
إذا كنت تنتظر استجال ًء من  ، NAVفيجب عليك توثيق ذلك
وثائق أخرى توثق الدخل الحالي

لیس لدي نموذج ضریبة الدخل
كل شخص عاش في النرويج خالل العام الماضي لديه نموذج ضريبة الدخل ( ،)skattemeldingويجب إرفاقه
بالطلب .إذا كنت قد وصلت للتو إلى النرويج وليس لديك نموذج ضريبة الدخل ،فيجب عليك إرفاق وثائق إقامتك
في النرويج.

تاریخ بدء سریان الطلب
قرارا عند
اعتبارا من الشهر التالي بعد استالم الطلب .سوف تتلقى
يسري طلب الحصول على قسط مخفّض
ً
ً
الموافقة على طلبك.

لیس لدي رقم شخصي ( / )personnummerال أستطیع تقدیم الطلب إلكترونیًا
يمكنك االتصال ببلدية بيرغن ،مکتب خدمة المواطنين ( )Innbyggerserviceالکائنة في  .Kaigaten 4هناك
تحصل على مساعدة لتقديم الطلب إلكترونيًا ،أو لتقديم الطلب يدويًا إذا لم يكن لديك رقم شخصي .أحضر معك
وثيقة هوية صالحة والوثائق الالزمة للطلب .رقم هاتف مکتب خدمة المواطنين هو .55 56 55 56

ملحوظة! تذكر أن تقدم الطلب في كل سنة روضة أطفال!
تسري القرارات الخاصة بالقسط المخفض لمدة عام واحد في كل مرة .ويجب عليك تقديم طلب جديد في موعد
أقصاه يوليو/تموز للحصول علی قسط مخفّض في شهر آب/أغسطس.
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