ከጃኑዋሪ 2021 ጀምሮ ለወላጆች የሚደረግ የመዋዕለ ሕጻናት / SFO ክፍያ ቅናሽ
መዋዕለ ሕጻናት
ቅናሽ የወላጆች ክፍያ የዓመት ገቢያቸው ከ 592 167 ክሮነር በታች ለሆነ በአንድ ቤት ለሚኖሩ ቤተሰቦች
በአንድ ቤት ውስጥ እየኖሩ ጠቅላላ የዓመት ገቢያቸው ከ 592 167 ክሮነር በታች የሆነ ቤተሰቦች ቅናሽ የወላጅ የመዋዕለ
ሕጻናት ክፍያ እንዲፈቀድላቸው ማመልከት ይችላሉ። ከአንድ በላይ ልጆች ካሎት ለእያንዳንዱ ልጅ በተናጠል ማመልከት
እናዳለቦት ያስታውሱ።

በተጨማሪ የዓመት ገቢያቸው ከ 566 100 በታች ለሆነ ቤተሰቦች የነጻ አገልግሎት በዋና የሥራ ሰዓታት ላይ
የነጻ አገልግሎት በዋና የሥራ ሰዓታት ላይ ማለት ሕጻኑ በሳምንት ለ 20 ሰዓታት ከክፍያ ነጻ በመዋዕለ ሕጻናት ውስጥ መዋል
ይችላል ማለት ነው። ልጅዎ 2 ዓመት በሚሞላበት ዓመት ባለው የኦገስት ወር አንስቶ በዋና የሥራ ሰዓታት ላይ በነጻ መዋል
ይችላል። ቅናሽ የወላጅ ክፍያ ሲያመለክቱ፥ የቤተሰብዎ የዓመት ገቢ ከ 566 100 ክሮነር በታች ከሆነ፥ በቀጥታ በዋና
የሥራ ሰዓታት በነጻ የማዋል አገልግሎትም ይፈቀድሎታል።

SFO (ከትምህርት ሰዓት ውጪ መዋያ)
ቅናሽ የወላጆች ክፍያ የዓመት ገቢያቸው ከ 505 083 ክሮነር በታች ለሆነ በአንድ ቤት ለሚኖሩ ቤተሰቦች
በአንድ ቤት ውስጥ የሚኖሩ እና አጠቃላዩ የዓመት ገቢያቸው ከ 505 083 ክሮነር በታች የሆነ ቤተሰቦች ለ SFO ቅናሽ
የወላጆች ክፍያ እንዲፈቀድላቸው ማመልከት ይችላሉ።

1ኛ ክፍል ላይ ነጻ SFO የዓመት ገቢያቸው ከ 350 000 ክሮነር በታች ለሆነ በአንድ ቤት ለሚኖሩ ቤተሰቦች
ለ SFO ቅናሽ የወላጆች ክፍያ ለመክፈል ሲያመለክቱ፣ ልጅዎ 1ኛ ክፍል የሚሄድ ከሆነና የቤተሰብዎ የዓመት ገቢ ከ350
000 ክሮነር በታች ከሆነ በቀጥታ ከክፍያ ነጻ SFO ያገኛሉ።

የሚያመለክቱበት መንገድ፡
የሚያመለክቱት በኤሌክትሮኒክ መንገድ ነው። ሕጋዊ የሆኑ ማስረጃ ሰነዶችን በአባሪነት ያያይዙ። ለማመልከት በመታወቂያ
መግቢያ ID porten (Bank ID, Min ID, እና የመሳሰሉትን) በኩል በመግባት ያመለክታሉ።

የመዋዕለ ሕጻናት ማመልከቻ ቅጽ የሚከተለውን በመጫን ያገኛሉ፡
www.bergen.kommune.no/redusert-foreldrebetaling

የ SFO ማመልከቻ ቅጽ የሚከተለውን በመጫን ያገኛሉ፡
www.bergen.kommune.no/redusert-foreldrebetaling
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መዋዕለ ሕጻናት እና SFO የሚሄዱ ልጆች አለዎት?
እንዲህ ከሆነ የሚሞሉት የማመልከቻ ቅጽ - redusert foreldrebetaling barnehage og skole (ቅናሽ
የወላጆች ክፍያ ለመዋዕለ ሕጻናትና ትምህርት ቤት) የሚለውን ነው። ይህን ቅጽ የሚያገኙት ከላይ ከተቀመጡት ሁለት
አገናኝ (link) አንደኛውን በመጫን søknadsskjema ከሚለው ዐምድ ስር ነው።
ሕጋዊ ማስረጃ ሰነድ ምንድን ነው?
•

ሕጻኑ በሚኖርበት ቤት ውስጥ የሚኖሩ አዋቂዎች የ 2020 የዓመታዊ የገቢ ግብር መግለጫ ሰነድ በአባሪነት
መያያዝ አለበት።

•

ከዓመታዊ የገቢ ግብር መግለጫ ሰነድ ጋር ሲነጻጸር ከፍተኛ የሆነ የገቢ ለውጥ ካለ፣ የመጨረሻዎቹን ሦስት የደሞዝ
ሂሳብ ደረሰኞችን ጨምሮ በአባሪነት ማያያዝ ይቻላል።

•

ከሥራ ተቀንሰው ከሆነ፣ የማስረጃ ሰነድ ከአሠሪዎ ተቀብለው አባሪ ማድረግ ይችላሉ።

•

ከ lånekasse (የኖርዌይ የትምህርት ብድርና ድጎማ ሰጪ ጽ/ቤት) እገዛ እንዲደረግሎት የተሰጠ ውሳኔና የተማሪ
መታወቂያ

•

በ NAV ሶሻል የተወሰነሎት ውሳኔ / በ NAV ሶሻል የተወሰነሎት ውሳኔ እንዲቆም የተደረገበት

•

ከ NAV ማጣሪያ (avklaring) እየጠበቁ ከሆነ፣ ይህንኑ በማስረጃ ማስደገፍ አለብዎት

•

አሁን ያለዎትን ገቢ የሚመለከቱ ሌሎች ሰነዶች

የዓመታዊ የገቢ ግብር መግለጫ ሰነድ የለኝም፡
ባለፈው ዓመት በኖርዌይ አገር በነዋሪነት የተመዘገቡ ሰዎች ሁሉ ዓመታዊ የገቢ ግብር መግለጫ ሰነድ አላቸው። ይህን ሰነድ
ከማመልከቻቸው ጋር በአባሪነት ማያያዝ አለባቸው። ኖርዌይ የመጡት በቅርቡ ከሆነና ዓመታዊ የገቢ ግብር መግለጫ ሰነድ
ከሌሎት፥ የኖርዌይ የመኖርያ ማስረጃ ሰነድዎን በአባሪነት ማያያዝ ይኖርብዎታል።

የማመልከቻ ጥያቄው ተግባራዊ የሚሆነው ከመቸ ጀምሮ ነው፡
ቅናሽ የወላጆች ክፍያ የሚፈቀደው ማመልከቻው ከገባበት ቀን በኋላ ከሚኖረው ወር አንስቶ ነው። ማመልከቻዎ ተቀባይነት
ሲያገኝ የውሳኔው ደብዳቤ ይላክሎታል። ሕጻኑ በግል መዋዕለ ሕጻናት የሚሄድ ከሆነ የውሳኔው ደብዳቤ በግልባጭ
ለመዋዕለ ሕጻናቱ ይላካል።

የማህበራዊ ዋስትና ቁጥር (personnummer) የለኝም / ኤሌክትሮኒካዊ ማመልከቻ መላክ አልችልም፡
ኤሌክትሮኒካዊ ማመልከቻ ለመላክ እርዳታ የሚፈልጉ ከሆነ፣ ወይም የማህበራዊ ዋስትና ቁጥር ስለሌለዎት በወረቀት ላይ
በእጅዎ ሞልተው ማመልከት ከፈለጉ Kaiagaten 4 የሚገኘውን የበርገን ኮሙነ የነዋሪዎች አገልግሎት ክፍልን ማነጋገር
ይችላሉ። ለማመልከቻው የሚያስፈልጎትን ሕጋዊ መታወቂያዎች እና ማስረጃ ሰነዶች ይዘው ይሂዱ። የነዋሪዎች አገልግሎት
ክፍል ስልክ ቁጥር፡ 55 56 55 56

ልብ ይበሉ! በየዓመቱ ማመልከትን እይርሱ!
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ቅናሽ የወላጆች ክፍያ እንዲፈቀድሎት አዲስ ማመልከቻ በየዓመቱ ማስገባት አለብዎት። ቀደም ብለው ያስገቡ። ቅናሽ
የወላጆች ክፍያ በኦገስት ወር እንዲፈቀድሎት፣ በጁን ወር ውስጥ ያመልክቱ።
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