Valabil din ianuarie 2021

Reducerea prețului pentru grădiniță / After School începând din ianuarie 2021

GRĂDINIŢĂ
Reducerea prețului pentru familii cu un venit anual mai mic de 592.167 de coroane
Cei care aparțin de aceeași gospodărie care are un venit anual total mai mic de 592.167 de
coroane pot să depună o cerere pentru a plăti un preț mai mic pentru grădiniță. Menționăm
că dacă aveți mai mulţi copii trebuie să trimiteți câte o cerere pentru fiecare dintre copii în
parte.
În plus, kjernetid1 gratuit pentru familii cu un venit anual mai mic de 566.100 de
coroane
Kjernetid gratuit înseamnă că copilul beneficiază de ședere la grădiniță fără plată de 20 de
ore pe săptămână. Dvs. puteți să beneficiați de aceasta începând din luna august a anului în
care copilul dvs. împlinește 2 ani. Dacă ați depus cerere pentru a plăti prețul redus pentru
grădiniță, veți primi automat kjernetid gratuit dacă gospodăria dvs. are un venit anual mai mic
de 566.100 de coroane.
SFO (After School)
Reducerea prețului pentru familii cu un venit anual mai mic de 505.083 de coroane
Cei care aparțin de aceeași gospodărie care are un venit anual total mai mic de 505.083 de
coroane pot să depună o cerere pentru a plăti un preț mai mic pentru SFO (After School).
SFO (After School) gratuit pentru treapta 1 pentru familii cu un venit anual mai mic de
350.000 de coroane.
Dacă ați depus cerere pentru a plăti prețul redus pentru SFO (After School), veți primi
automat SFO (After School) gratuit dacă gospodăria dvs. are un venit anual mai mic de
350.000 de coroane.
Cum depuneți cererea:
Cererea se depune electronic. Atașați documentație valabilă. Pentru a depune cererea,
accesați site-ul prin portalul ID (Bank ID, Min ID, ş.a.).
Formularul de cerere pentru grădiniță îl găsiți pe:
www.bergen.kommune.no/redusert-foreldrebetaling

Formularul de cerere pentru SFO îl găsiți pe:
www.bergen.kommune.no/redusert-foreldrebetaling
Aveți copii şi la grădiniță şi la SFO?
Atunci alegeți Søknadsskjema- Redusert foreldrebetaling barnehage og skole. Găsiți acest
formular la indexul Søknadsskjema atunci când faceți clic pe unul dintre linkurile de mai sus.

La grădiniţă, timpul în cursul zilei (între ora 09.00 şi 14.00) în care toţi adulţii şi copiii sunt de faţă şi participă la
activităţi conform programului – n.tr.
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Ce documentație este valabilă:
•
•
•
•
•

•
•

La cerere se va atașa declarația fiscală pe 2020 pentru adulții care locuiesc împreună
cu copilul.
Dacă sunt schimbări majore de venit faţă de declarația fiscală, puteți să atașați şi
fluturașii de salariu pe ultimele trei luni.
Dacă sunteți disponibilizat, puteți să atașați documentație de la angajatorul dvs.
Decizii de acordare a sprijinului material de la Lånekassen2 şi legitimația de student
Decizia de la NAV sosial3 / avizul de la NAV sosial despre încetarea valabilității
deciziei
Dacă aşteptaţi o clarificare de la NAV trebuie să documentați acest lucru
O altă dovadă documentară a venitului dvs. curent

Nu am declarație fiscală:
Toţi cei care au locuit în Norvegia în cursul ultimului an au o declarație fiscală, şi aceasta
trebuie să se atașeze la cerere. Dacă ați sosit recent în Norvegia şi nu aveți o declarație
fiscală, trebuie să atașați o dovadă de ședere în Norvegia.
De când este valabilă cererea:
Cererea pentru reducerea plății este valabilă începând cu luna după ce s-a primit cererea
respectivă. Atunci când a fost aprobată cererea, veți primi o decizie. Dacă copilul merge la o
grădiniță privată, copia deciziei va fi trimisă la grădinița respectivă.
Nu am cod numeric personal norvegian / nu reușesc să fac cerere electronic:
Puteți să luați legătura cu Bergen kommune, Innbyggerservice4 din Kaigaten 4, pentru a fi
ajutat să depuneți cererea electronic sau dacă nu aveți cod numeric personal norvegian,
pentru a aplica manual. Luați cu dvs. o legitimație valabilă şi documentația pentru cerere.
Numărul de telefon pentru Innbyggerservice este 55 56 55 56.
Atenție! Nu uitați să trimiteți cererea în fiecare an!
Cererea pentru a plăti un preț mai mic trebuie să se trimită în fiecare an. Faceți acest lucru la
timp! Pentru a vi se acorda prețul redus în august, depuneți cererea în iunie.

Instituție norvegiană de stat din cadrul Kunnskapsdepartementet care acordă ajutor economic pentru școlarizare
– n.tr.
3 Prescurtare pentru «Norsk Arbeids- og velferdsforvaltning» – Administraţia Norvegiană a Muncii şi Beneficiilor
Sociale – n.tr.
4 Municipalitatea Bergen, Serviciile pentru cetățeni – n.tr.
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