Norveççeden çevirilmiştir
Ocak 2021’den itibaren geçerlidir

Ocak 2021’den itibaren anaokullarında/SFO’da daha düşük ebeveyn ödemesi
ANAOKULLARI
Yıllık geliri 592 167 kronun altında olan haneler için daha düşük ebeveyn ödemesi
Aynı evde yaşayan ve yıllık hane geliri 592 167 kronun altında olanlar, anaokuluna daha düşük
ebeveyn ödemesi yapabilmek için başvuruda bulunabilirler. Eğer birden fazla çocuğunuz varsa her
çocuğunuz için ayrı ayrı başvuruda bulunmak zorunda olduğunuzu unutmayın.
Yıllık geliri 566 100 kronun altında olan haneler için ayrıca ücretsiz ‘’kjernetid’’ uygulaması
Ücretsiz ‘’kjernetid’’ (çekirdek saat) uygulaması, çocuğun anaokuluna haftada 20 saat ücretsiz olarak
gidebilmesi anlamına gelmektedir. Çocuğunuzun 2 yaşını doldurduğu yılın ağustos ayı itibariyle
ücretsiz ‘’kjernetid’’ hizmetinden faydalanabilirsiniz. Daha düşük ebeveyn ödemesi için başvuruda
bulunmanız halinde, hanenizin yıllık geliri 566 100 kronun altındaysa ücretsiz ‘’kjernetid’’ hakkına da
otomatik olarak sahip olursunuz.
SFO
Yıllık geliri 505 083 kronun altında olan haneler için daha düşük ebeveyn ödemesi
Aynı evde yaşayan ve yıllık hane geliri 505 083 kronun altında olanlar, SFO’ya daha düşük ebeveyn
ödemesi yapabilmek için başvuruda bulunabilirler.
Yıllık geliri 350 000 kronun altında olan haneler için 1.sınıfta SFO ücretsizdir.
SFO’ya daha düşük ebeveyn ödemesi yapabilmek için başvuruda bulunmanız halinde, çocuğunuz
1.sınıfa gidiyorsa ve hanenizin yıllık geliri 350 000 kronun altındaysa, size otomatik olarak ücretsiz SFO
hakkı verilir.
Nasıl başvurabilirsiniz?
Elektronik başvuru göndermelisiniz. Geçerli belgeleri ekleyin. Başvuruda bulunmak için ID Portal’ı
kullanarak (Bank ID, Mın ID v.b.) giriş yapmalısınız.
Anaokulu için başvuru formunu burada bulabilirsiniz:
www.bergen.kommune.no/redusert-foreldrebetaling
SFO için başvuru formunu burada bulabilirsiniz:
www.bergen.kommune.no/redusert-foreldrebetaling
Hem anaokuluna hem de SFO’ya giden çocuklarınız mı var?
Bu durumda Søknadsskjema- Redusert foreldrebetaling barnehage og skole (Başvuru formu –
Anaokulu ve okul için daha düşük ebeveyn ödemesi) isimli formu seçmelisiniz. Bu formu, yukarıdaki
bağlantıların birine tıkladıktan sonra Søknadsskjema (başvuru formu) yazılı sekmenin altında
bulabilirsiniz.
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Hangi belgeler geçerli belgedir?
• Çocukla aynı evde yaşayan yetişkinlerin 2020’ye ait vergi beyannameleri (Skattemelding
2020) başvuruyla birlikte gönderilmelidir.
• Eğer vergi beyannamesinde yazana kıyasla gelirinizde büyük bir değişim olduysa, son üç aylık
maaş bordrolarınızı da ekleyebilirsiniz.
• Eğer işten ücretsiz izne çıkarıldıysanız, işvereninizden buna dair aldığınız belgeleri
ekleyebilirsiniz.
• Lånekasse’nin vermiş olduğu burs kararı ve öğrenci belgesi.
• NAV Sosial tarafından alınan kararlar/NAV Sosial tarafından iptal edilen kararlar
• Eğer NAV tarafından karara bağlanmasını beklediğiniz hususlar varsa bunlara dair belge
sunmalısınız
• Mevcut gelir durumunuza ilişkin diğer belgeler
Vergi beyannamem yok
Geçen yıl içerisinde Norveç’te ikamet etmiş olan herkesin vergi beyannamesi mevcuttur ve bu
başvuruyla birlikte gönderilmelidir. Eğer Norveç’e yeni geldiyseniz ve vergi beyannameniz yoksa,
Norveç’teki ikamet sürenize ilişkin belge sunmalısınız.
Başvuru ne zamandan itibaren geçerlidir?
Daha düşük ebeveyn ödemesi için yapılan başvuru, başvurunun alınmasından sonraki aydan itibaren
geçerlidir. Başvurunuz kabul edildikten sonra size karar bildirimi gönderilecektir. Eğer çocuğunuz özel
bir anaokuluna gidiyorsa, kararın bir kopyası anaokuluna da gönderilir.
Kimlik numaram yok/elektronik başvuru gönderemiyorum:
Elektronik başvuru gönderme veya Norveç’te kimlik numaranız yoksa manuel başvuru gönderme
hususunda yardım almak için Kaigaten 4’teki Bergen Belediyesi Vatandaşlık Hizmetleri ile irtibata
geçebilirsiniz. Geçerli bir kimlik kartı ile başvuru için gerekli belgeleri yanınızda bulundurun.
Vatandaşlık Hizmetleri’nin telefon numarası 55 56 55 56’dır.
Dikkat! Her yıl yeni bir başvuru göndermeyi unutmayın.
Daha düşük ebeveyn ödemesi için her yıl yeni bir başvuru göndermeniz gerekir. Başvurunuzu
erkenden gönderin! Ağustos ayında daha düşük ödeme yapmak için başvurunuzu haziranda gönderin.
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