Gjeldende fra januar 2021

ٔ
کاهش/تخفیف در پرداخت سهمیه والدین در کودکستان و  ، SFOاز ماه جنوری سال ۲۰۲۱

کودکستان
رعایت در پرداخت برای خانواده های که درآمد ساالنه شان ر
کمت از  ۵۹۲۱۶۷کرون باشد.
ی
زندگ میکنند و یک درآمد ر
کمت از  ۵۹۲۱۶۷کرون ساالنه دارند ،میتوانند تخفیف
آنهای که در یک خانه با هم
.
در پرداخت برای کودکستان را تقاضا کنند به یاد داشته باشید که اگر چندین طفل داشته باشید ،برای هر یک
باید جداگانه درخواست دهید.
ٔ
ساالنه ر
کمت از  ۵۶۶۱۰۰کرون دارند
بر عالوه ،رایگان کردن ایام اصیل برای آنهایکه درامد
ایام اصیل رایگان ی
یعن اینکه ،کودک میتواند هفته وار برای  ۲۰ساعت بطور رایگان در کودکستان باشد .این
رعایت را میتوان از ماه اگست سایل که کودک تان  ۲ساله میشود ،بدست آرید .اگر تقاضای رعایت در پرداخت
ٔ
ٔ
خانواده تان ر
کمت از  ۵۶۶۱۰۰کرون باشد ،بطور اوتومات برایتان ایام اصیل رایگان میشود.
کردید و درامد ساالنه
/SFOخدمات قبل و بعد از أوقات مکتب
رعایت در پرداخت برای خانواده های که درآمد ساالنه شان ر
کمت از  ۵۰۵۰۸۳کرون باشد.
ی
زندگ میکنند با یک درآمد ر
کمت از  ۵۰۵۰۸۳کرون ساالنه ،میتوانند تخفیف در
آنهای که در یک خانه با هم
تادیات  SFOرا تقاضا کنند.
ٔ
ساالنه شان ر
کمت از  ۳۵۰۰۰۰کرون باشد.
 SFOرایگان در صنف اول ،برای خانواده های که درآمد
ٔ
ٔ
ر
اگر تقاضای رعایت در پرداخت  SFOکرده اید و درامد ساالنه خانواده تان کمت از  ۳۵۰۰۰۰کرون ،و کودک تان
در صنف اول باشد ،بطور اوتومات برایتان  SFOرایگان میشود.
ازین طریق درخواست دهید:
ر
معتت را ضمیمه کنید .برای درخواست از طریق  ID portenیا درگاه
به صورت الکتونییک اقدام کرده ،اسناد ر
ٔ
غته استفاده کنید.
شناسه ) (Bank ID, Min IDو ر
فورم درخواست برای کودکستان را ازین صفحه بدست میاورید:
www.bergen.kommune.no/redusert-foreldrebetaling

فورم درخواست برای  SFOرا ازین صفحه بدست میاورید:
www.bergen.kommune.no/redusert-foreldrebetaling

آیا شما هم در کودکستان و هم در  SFOکودک دارید؟
ٔ
در آنصورت گزینه  Søknadsskjema- Redusert foreldrebetaling barnehage og skoleرا انتخاب
میکنید .این گزینه را زیر  Søknadsskjemaبدست آورده میتوانید ،ی
زمان که روی ییک از پیوند های (لینک
های) فوق کلک کنید.
معتت کدام اند:
اسناد
ر
ٔ
ٔ
ر
ر
• اظهارنامه مالیان سال  ،۲۰۲۰مربوط همه بزرگساالن در خانه مشتک با کودک ،باید ضمیمه شود.
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•
•
•
•
•
•

چشمگتی در عاید تان وقوع یافته باشد ،میتوانید اوراق معاش
تغتات
ر
اگر در مقایسه با اظهارنامه ،ر
اخت را ضمیمه کنید.
سه ماه ر
اگر از کار تان مرخص شده اید ،میتوانید سندی از کارفرمای تان بدست آورده ،آنرا ضمیمه کنید.
ٔ
نامه حمایت از صندوق قرض ر
دولن برای تحصیل و کارت محصیل
فیصله
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
فیصله نامه اداره  NAVبخش رفاه عامه/لغو فیصله نامه اداره  NAVبخش رفاه عامه
اگر منتظر ارزیان از ٔ
اداره  NAVهستید ،باید اسناد آنرا ارائه کنید
ر
اسناد دیگر در مورد عاید فعیل

ٔ
ر
من اظهار نامه مالیات ندارم
ٔ
باشنده ناروی بوده اند اظهار نامه مالیات دارند و باید آنرا با درخواست ضمیمه کرد.
اخت
همه آنهایکه در سال ر
اگر در ناروی تازه وارد هستید و اظهار نامه مالیات ندارید ،باید اسناد اقامت در ناروی را ضمیمه کنید.
درخواست از کدام زمان قابل اعتبار است:
ٔ
ٔ
ر
درخواست مورد تخفیف در پرداخت سهمیه والدین بعد از ماه اعتبار دارد که درخواست بدستس اداره مربوط
برسد .فیصله نامه برای شما ی
زمان فرستاده خواهد شد که درخواست منظور شود .اگر کودک تان به
متود ،یک نقل فیصله نامه به آن کودکستان فرستاده خواهد شد.
کودکستان خصویص ر
تأمی اجتمایع ندارم  /نیم توانم به صورت ر
ن
الکتونییک درخواست کنم:
شماره
ر
ی
تأمی اجتمایع
برای دریافت ر
اهنمان در صورت درخواست الکتونییک یا درخواست حضوری ،اگر شماره ر
ی
ٔ
بگتید .شناسنامه قابل اعتبار و
ندارید ،یم توانید با شهرداری برگن ،خدمات شهروندی در کایگاتن  4تماس ر
ٔ
ٔ
اسناد درخواست را با خود داشته باشید.
اداره خدمات شهر داری قرار ذیل است55 56 55 56 :
شماره تلفن
یادداشت! هر سال درخواست کردن را به خاطر داشته باشید!
ٔ
سهمیه والدین باید هر سال درخواست جدید بفرستید .بر وخت درخواست دهید!
برای تخفیف در پرداخت
برای بدست آوردن تخفیف در ماه اگست ،باید در ماه جون درخواست دهید.
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