
 األطفال رسوم مخفضة لمكان في روضة 
 

 

  روضة  في ؟ في هذه الحالة ، يمكنك التقدم بطلب للحصول على رسوم أقل لمكانرون نروجي وك  574،750هل دخل أسرتك أقل من 

 ".المقصود بـ "األسرة ما هو األطفال. في الجزء السفلي من الصفحة ، يمكنك رؤية 

   Åfjord  الحد األقصى في إن األطفال. هذا يضمن أن ال أحد يدفع أكثر من الالزم.  روضةج  رسوم قصوى لمكان في في النروهناك 
 .في الشهر. هذا هو أيضا الحد األقصى للرسوم على الصعيد الوطني ورون نروجي ك 135،3للرسوم هو 

األطفال.   في روضةيمكنك التقدم بطلب للحصول على رسوم أقل لمكان  إذا  في السنة؟  كورون نروجي  574750هل تكسب أسرتك أقل من 

 .(كورون نروجي  3،135( من خالل الحد األقصى للرسوم )كورون نروجي 574،750يتم تحديد الحد األعلى للدخل مقابل رسوم أقل )

 

 مخططان مقابل رسوم أقل 

 

ا أقل  األطفال. يمكنك التقدم بنفس نموذج الطلب. ستحدد البلدية   في  روضة لمكانهناك نوعان من المخططات التي يمكن أن تعطي رسوم 

أدناه. يمكن العثور على النموذج  والرابط موجود، بوابة النموذج الخاصة بناالخصم الذي سيتم منحه. يمكن العثور على نموذج الطلب في 

 .ل إلى النموذجف البنك لتسجيل الدخو تحت عنوان "األطفال والمدرسة". تحتاج إلى رمز معر  

 

 ونموذج الطلب  البوابةرابط إلى نموذج 

 

ا في الرسم ، يتم تطبيق الخصم من الشهر التالي.  معالجة الطلبات عند استالمها نحن نقبل الطلبات على مدار العام. تتم . عندما نمنح تخفيض 

  روضةيونيو. تبدأ سنة   10الروضة ، فأنت بحاجة إلى إرسال طلبك قبل  فيإذا كنت ترغب في الحصول على خصم للعام الدراسي القادم 

 .أغسطس  1األطفال الجديدة في 

 

 : تخفيض دفع الوالدين 1المخطط 
 

. إذا كان الدخل أقل  كورون نروجي 574،750هو  Åfjord حد الدخل األعلى فيإن   ٪ من إجمالي دخل األسرة. 6يجب أال يتجاوز الدفع 

 .من هذا المبلغ ، يمكن للوالدين التقدم بطلب للحصول على تخفيض في مدفوعاتهم

 :مثال

×   510،000٪:  6. يجب أال يتجاوز المبلغ المدفوع من قبل الوالدين كورون نروجي 000،500في العام السابق ، بلغ إجمالي دخل األسرة 

ا. هذا يجعل  كورون نروجي  ٪600،30 = 6   ةشهري ال ةدفع الفي السنة. هذا هو أقصى مبلغ يدفع سنويا  ؛ يتم دفعه على مدى أحد عشر شهر 

 .، وهو أقل من الرسوم الكاملةكورون نروجي 2782 تساوي

للطفل الثاني. يتم حساب هذا من المبلغ المخفض.  لألخوة٪ 30ن في روضة األطفال، فإنهما يحصالن على خصم إذا كان لدى األسرة طفال

ا إذا ذهب طفل واحد إلى الروضة وكان الطفل  كورون نروجي  1947بالنسبة للطفل الثاني في المثال ، ستكون الرسوم  . وينطبق هذا أيض 

    (SFO).   لمدرسةالثاني مسجال  في برنامج أنشطة ما بعد ا



 

 .األطفال روضةعلى الوالدين إعادة التقديم لكل سنة من  يتوجب

 

 سنوات  5و   4و   3و  2ينطبق على األطفال من عمر  -: الوقت األساسي المجاني 2المخطط 

 

هذا على األطفال الذين ساعة من الرعاية النهارية المجانية في األسبوع. ينطبق   20يحق للعائالت ذات الدخل المنخفض الحصول على 

ا من  . بشكل عام ،  كورون نروجي  100،566، يبلغ الحد األعلى للدخل لهذا المخطط 2020أغسطس  1تزيد أعمارهم عن عامين. اعتبار 

في السنة التقويمية عندما يبلغ الطفل  قديم العرض من بداية عام الروضة . يتم ت كورون نروجي 100،566يجب أال تكسب األسرة أكثر من 

أغسطس. إذا بلغ الطفل عامين من العمر في يناير، على سبيل المثال، سيتم تقديم العرض  1األطفال في  روضةعامين من العمر. تبدأ سنة 

ا من  ا اعتبار   1اعتبار   .أغسطس في نفس العام 1ا من أغسطس في نفس العام. إذا بلغ الطفل عامين في ديسمبر، فسيتم تقديم العرض أيض 

 

ا على األطفال الذين يعانون من تأخر الدراسة  .ينطبق عرض الوقت األساسي المجاني أيض 

 

 .األطفال روضةيجب على الوالدين إعادة التقديم لكل سنة من 

 

 إذا تغير الدخل 

 

في هذه الحالة ، إعادة تقديم طلبهم  ، م. يمكن للوالدين ( خالل العامداخيلهاقد تواجه بعض األسر تغيرات كبيرة وطويلة األمد في دخلها )

ي  إلعادة تقييم قرارهم. على سبيل المثال، إذا تم رفضهم في المرة السابقة، أو إذا كان يحق لهم الحصول على خصم إضافي ، أو إذا بدأوا ف

 .كسب المزيد. إذا كان األمر كذلك، يجب إبالغ البلدية

 تزوجا أو طل قا.  مثال  إذاالبلدية بأي تغييرات في أحوالهم المدنية،  غإبالكما يجب على الوالدين 

 

 ما هي األسرة؟ 

 

شخصان غير متزوجين يعيشان  المساكنين هما. مساكنينوالدين عازبين أو أزواج أو شركاء مسجلين أو مؤلفة من يمكن أن تكون األسرة 

ا  12عن  مدة عيشهما مع بعضهما البعض  ال تقل يجب أن مع ا.  ا  18 خاللشهر   .طفالمشاركتهم لأل، أو السابقينشهر 

 

بعض الناس اإلقرارات الضريبية ، على سبيل ل قد اليتوفرالضريبية من العام السابق.  (ات)االقراريتم توثيق الدخل / اإليرادات مع اإلقرار

قصيرة. في مثل هذه الحاالت ، تحتاج البلدية إلى نوع مختلف من الوثائق. قد تكون كشوف   ج لفترةثال ، إذا كانوا يعيشون في النرو الم

 .رواتب أو ما شابه
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