Gjeldende fra januar 2021

رسوم مخفّضةّ يفّروضةّاألطفالّّSFOّّ/اعتبارّاّمنّينايرّ2021
ّ

روضةّالطفالّ
كرونةّنرويجيةّفّالسنةّ ّ
لألرسّالتّيقلّدخلهاّعنّّ592،167
رسومّ(مدفوعاتّالوالدين)ّمخفّضةّ
ي
ي
إجمال دخلها أقل من  592167كرونة نرويجية يف السنة
الت یبلغ
ي
يمكن ألولئك الذين يعيشون يف نفس األرسة ي
التقدم بطلب للحصول عىل رسم مخفض لروضة األطفال .تذكر أنه إذا كان لديك عدة أطفال ،فيجب عليك
تقديم طلب منفصل لكل طفل.
كرونةّنرويجيةّفّالسنةّ ّ
ألرسّالتّيقلّدخلهاّعنّّ566100
ّمجانّّل
وقتّأساس
باإلضافةّإیلّ
ي
ي
ي
ي
المجان أن الطفل يحصل عىل  20ساعة من اإلقامة المجانية يف روضة األطفال يف
األساس
يعت الوقت
ي
ي
ي
ً
.
مجان اعتبارا من شهر آب/أغسطس من العام الذي يبلغ فيه
أساس
وقت
عىل
الحصول
يمكنك
األسبوع
ي
ي
ً
مجان إذا
أساس
طفلك عامي .إذا تقدمت بطلب للحصول عىل رسم مخفض ،فستحصل تلقائيا عىل وقت
ي
ي
كان دخل أرستك أقل من  566100كرونة نرويجية يف السنة.
SFO
كرونةّنرويجيةّفّالسنةّ ّ
لألرسّالتّيقلّدخلهاّعنّّ505083
رسمّمخفّضّ
ي
ي
إجمال دخلها أقل من  505083كرونة نرويجية يف
الت یبلغ
ي
يمكن ألولئك الذين يعيشون يف نفس األرسة ي
السنة التقدم بطلب للحصول عىل رسم مخفض يف مرافق الرعایة النهاریة ألطفال المدارس (.)SFO
كرونةّنرويجيةّفّالسنةّ ّ.
األولّلألرسّالتّيقلّدخلهاّعنّّ350،000
مجانّّلتالمیذّالصفّ
ّSFO
ي
ي
ي
ً
تلقائيا عىل إقامة مجانیة يف
إذا تقدمت بطلب للحصول عىل رسم مخفض يف  ، SFOفسيحصل طفلك
 SFOإذا كان طفلك یذهب إل الصف األول وكان دخل األرسة أقل من  350،000كرونة نرويجية يف
السنة.
هذهّهّطريقةّالتقديمّ:
ي

یتم تقدیم الطلب إلكت ً
عت منفذ المعرف
ونيا .أرفق الطلب بوثائق صالحة .تقوم بتسجيل الدخول ر
(معرف البنك  ، Bank IDمعرف الهوية  ، Min IDأو ما شابە) للتقديم.

يمكنّالعثورّعىلّنموذجّاّلطلبّّلروضةّاألطفالّهناّ:
www.bergen.kommune.no/redusert-foreldrebetaling
يمكنّالعثورّعىلّنموذجّاّلطلبّلـّّSFOهناّ:
www.bergen.kommune.no/redusert-foreldrebetaling
هلّلديكّأطفالّفّكلّمنّروضةّاألطفالّو SFO؟ّ
ي
يف هذە الحالة اخت نموذج الطلب( Redusert foreldrebetaling barnehage og skole -رسوم مخفضة
لروضة األطفال والمدرسة) .ستجد النموذج تحت عالمة التبويب " Søknadsskjemaنموذج الطلب" عند
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النقر فوق أحد الروابط أعاله.
ماّهوّالتوثيقّالصحيحّ:
•
•
•
•
•
•
•

يت ( )Skattemeldingلعام  2020للبالغي يف نفس المتل الذي یعیش فیە
يجب إرفاق اإلقرار الض ر ي
الطفل بالطلب.
ً
يت ،فيمكنك أيضا إرفاق
إذا كانت هناك تغيتات كبتة يف الدخل مقارنة بالدخل المسجل يف اإلقرار الض ر ي
قسائم الراتب الثالثة األختة.
إذا تم ترسيحك من العمل ،يمكنك إرفاق توثیق بذلك من صاحب العمل.
الطالن ( )lånekassenوبطاقة الطالب
المال من صندوق القرض
قرار رصف الدعم
ري
ي
قرار من  / NAV sosialوثیقة إنهاء القرار من NAV sosial
ً
توضيحا من  ،NAVفيجب عليك توثيق ذلك
إذا كنت تنتظر
الحال
وثائق أخرى خاصة بالدخل
ي

يتّ:
ليسّلديّإقرارّض ي
يت ویجب عليه إرفاقه بالطلب .إذا كنت قد وصلت
كل شخص عاش يف التوي ج يف العام
الماض لديه إقرار رص ر ي
ي
يت ،فيجب عليك إرفاق وثائق إقامتك يف التوي ج.
للتو إل التوي ج وليس لديك إقرار رص ر ي
بدءّاّمنّأيّتاریـ ــخّیکونّّالطلبّساریّاّ:
ً
التال الستالم الطلب .سوف تتلق قر ًارا عند
یکون الطلب الخاص بالرسم المخفض ساریا اعتبارا من الشهر ي
الموافقة عىل طلبك .إذا کان الطفل یذهب إل روضة أطفال خاصة ،فستتلق الروضة نسخة من القرار.
الّيمكنتّالتقديمّإلكتونياّ:
ّ(شخص)ّّّ/
وطت
ي
ي
ليسّلديّرقمّ ي
يمكنك االتصال بخدمة المواطني ( )Innbyggerserviceيف بلدية بتغن ،الکائنة يف ،Kaigaten 4
ونيا أو ً
للحصول عىل المساعدة ف تقديم الطلب إلكت ً
وطت .أحض معك
يدويا إذا لم يكن لديك رقم
ي
ي
وثیقة إثبات هوية صالحة والوثائق الالزمة للطلب .رقم هاتف خدمة المواطني .55 56 55 56
ملحوظة!ّتذكرّأنّتقدمّالطلبّكلّعام!ّ
يجب عليك تقديم طلب جديد كل عام للحصول عىل رسم مخفض .قدم الطلب يف وقت مبکر! قدم
الطلب يف شهر حزیران/يونيو للحصول عىل رسم مخفض يف شهر آب/أغسطس.
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