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کاهش در پرداخت حزینه کودکستان SFO/برای والدین ،از اپریل ۲۰۲۱
کودکستان
ر
کاهش در پرداخت برای خانواده های که عاید ساالنه ایشان از  ۵۹۲۱۶۷هزار کرون کمت باشد
ی
آنهایکه منحیث یک خانواده با عاید کیل ر
کمت از  ۵۹۲۱۶۷کرون زندگ میکنند ،میتوانند برای کاهش هزینه
ر
رن
بیشت ،باید برای هر یک جداگانه اقدام
داشت اطفال
کودکستان تقاضا کنند .فراموش نکنید که در صورت
شود.
ً
عالوتا حق رهایش رایگان کودک در اوقات اسایس ،برای خانواده های که عاید ساالنه ایشان ر
کمت از
 ۵۶۶۱۰۰کرون باشد
ن
( ۵۸۳۶۵۰کرون از تاری خ اول اگست  .)۲۰۲۱حق رایگان رهایش به این معن است که کودک هفته وار بطور
رایگان برای  ۲۰ساعت در کودکستان بوده میتواند .همان سایل که کودک تان  ۲ساله میشود از ماه اگست
حق استفاده از ایام اسایس را دارید .ن
زمان که شما تقاضای کاهش هزینه برای والدین کنید ،بطور اتوماتیک
بشطیکه عاید جمیع خانواده تان ساالنه ر
برایتان ایام اسایس رایگان میشود ،ر
کمت از  ۵۶۶۱۰۰کرون باشد.
( ۵۸۳۶۵۰کرون ساالنه ،از اول اگست سال .)۲۰۲۱
SFO
ر
کاهش در پرداخت برای خانواده های که عاید ساالنه ایشان از  ۵۰۵۰۸۳کرون کمت باشد
ی
آنهایکه منحیث یک خانواده با عاید کیل ر
کمت از  ۵۰۵۰۸۳کرون زندگ میکنند ،میتوانند در هزینه کودکستان
تقاضای کاهش را کنند.
حق رهایش رایگان کودک در  SFOبرای صنف اول و خانواده های که درآمد ساالنه ایشان ر
کمت از
 ۳۵۰۰۰۰کرون باشد.
ن
زمان که شما تقاضای کاهش هزینه در  SFOبرای والدین را کنید ،برایتان بطور اتوماتیک  SFOرایگان داده
ر
صورن که کودک تان در صنف اول باشد ،و عاید کیل خانواده تان ساالنه ر
کمت از  ۳۵۰۰۰۰کرون
میشود ،در
باشد.
طریقۀ درخواست
ر
درخواست تانرا الکتونییک بفرستید و اسناد رسیم را با آن ضمیه کنید .شما از طریق پورت شناخت ()ID
غته) داخل شده درخواست دهید.
میتوانید به سیستم ( Bank ID, MinIDو ر
فورمه درخواست را از اینجا بدست آورده یم توانید:
www.bergen.kommune.no/redusert-foreldrebetaling
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معتت رسیم کدام اند
اسناد
ر
ی
ن
گساالن که در یک خانه با کودک زندگ میکنند
• اظهار نامه مالیات  ،۲۰۲۰مربوط بزر
ر
چشمگتی آمده باشد ،میتوانید راپور معاش ۳
تغتان
ر
• اگر در معاش تان نسبت به اظهار نامه مالیات ر
ماه اخر را ر ن
نت با آن ضمیمه کنید
• اگر کار تان را از دست داده باشید ،میتوانید اسناد بدست آورده از جانب کار فرمای تان را ضمیمه
کنید
• فیصله صندوق قرضه ر
دولن و سند محصیل
• فیصله اداره  NAVرفاه عامه/لغو فیصله  NAVرفاه عامه
• اگر منتظر جواب از طرف  NAVهستید ،باید ن
ایتا مستند کنید
• اسناد دیگر مربوط به عاید فعیل
من اظهار نامه مالیات ندارم
ی
ر
ن
کسان که یط سال گذشته در ناروی زندگ کرده اند اظهار نامه مالیان دارند ،و آن را باید با درخواست
همه
ی
ر
ضمیمه نمایند .اگر در به تازه گ به ناروی آمده باشید ،و اظهار نامه مالیان نداشته باشید ،باید اسناد اقامت
خویش در ناروی را ضمیمه نمایید.
درخواست از چه وقت قابل اعتبار است
این درخواست (کاهش در پرداخت هزینه والدین) یک ماه بعد از دریافت درخواست قابل اعتبار است.
فیصله برای شما بعد از منظوری فرستاده خواهد شد.
فراموش نکنید که برای کاهش در پرداخت هزینه کودکستان باید ساالنه درخواست دهید!
فیصلۀ کاهش هزینه برای والدین ،برای یک سال قابل اعتبار است .شما باید برای کاهش در پرداخت هزینه
کودکستان حد اقل در ماه جوالی تقاضای کنید ،تا از ماه اگست برای تان در پرداخت هزینه کودکستان
کاهش داده شود.
ر
ن
الیکتونیک اقدام کنم
تأمی اجتمایع ندارم/نیم توانم
من شماره
ن
ن
تأمت اجتمایع
شما میتوانید با کمون برگ رت در Innbyggerservice i Kaigaten 4 ،تماس ب ر
گتید .اگر شماره ر
ر
ر
معتت
غت الکتونییک درخواست دهید .اسناد ر
ندارید اداره مذکور با شما کمک خواهد کرد که الکتونییک ،یا ر
هویت و اسناد مورد نیاز را با خود داشته باشید .شماره تلفن اداره خدمات شهروندی قرار ذیل است55 56 :
55 56
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