اإلمكانيات المتاحة للتقدم بطلب للحصول على تخفيض رسوم مقعد في رياض األطفال
ال تحصل تلقائيا على رسوم مخفضة لمقعد في رياض األطفال حتى إذا كنت من محدودي الدخل ،حيث عليك أن تتقدم
بطلب للحصول على تخفيض في الرسوم التي يدفعها الوالدان نظير مقعد للطفل في الروضة.
وال ينطبق نظام التخفيضات على الرسوم الخاصة بتكاليف الطعام في الروضة.
ويمكن التقدم بطلب للحصول على تخفيض الرسوم التي يدفعها الوالدان لكل سنة على حدة.

الموعد النهائي لتقديم الطلبات
 بالنسبة للمتقدمين الجددينبغي تسليم الطلب خالل  3أسابيع من تاريخ قبولك لمقعد الروضة ،وبعد ذلك عليك تقديم طلب التخفيض سنويا وقبل نهاية
شهر يونيو  /حزيران حتى يسري قرار التخفيض ،في حالة الموافقة عليه ،من بداية سنة رياض األطفال الجديدة.

 بالنسبة للمتقدمين الذين لديهم أطفال يداومون في الروضة من قبليجب تسليم الطلب الخاص بتخفيض الرسوم التي يدفعها الوالدان سنويا وقبل نهاية شهر يونيو  /حزيران حتى يسري قرار
التخفيض من بداية سنة رياض األطفال الجديدة.

حضور مجاني ألوقات محددة
المقصود بالحضور المجاني ألوقات محددة هو إمكانية التواجد في الروضة مجانا لغاية  20ساعة في األسبوع ،أما في حالة
إذا كان للطفل مقعد بدوام كامل ،يجب دفع المصاريف الخاصة بعدد الساعات التي تتجاوز العشرين ساعة.
 يشمل هذا النظام األطفال من أعمار ثالث وأربع وخمس سنوات واألطفال الذين تم تأجيل بداية التحاقهم بالمدرسة في حالةعدم تجاوز الدخل اإلجمالي لألسرة  /أهل الدار  450000كرون خالل السنة ،وهو المبلغ الذي تم العمل به من األول من
أغسطس  /أب عام .2017
 يسري الحق في الحصول على حضور مجاني ألوقات محددة في الروضة من بداية سنة رياض األطفال. والمقصود أن الحضور المجاني ألوقات محددة يسري على الثالث فئات األكبر سنا في الروضة ،باإلضافة إلى األطفالالذين تم تأجيل التحاقهم بالمدرسة.

سعر مخفض بسبب الدخل المنخفض
تستطيع األسر ذات الدخل اإلجمالي السنوي الذي ال يتجاوز  533500كرون (تم تعديل المبلغ بتاريخ )2018/01/01
التقدم بطلب لتخفيض الرسوم التي يدفعها الوالدان نظير مقعد للطفل في رياض األطفال.

ما هي المدخوالت التي ينظر إليها عند حساب الدخل اإلجمالي؟
يتم تحديد المبلغ الذي سيدفعه الوالدان عن طريق حساب المدخوالت الشخصية والتجارية للفرد الخاضعة لدفع الضريبة لكل
أهل الدار الذين يقيمون في نفس العنوان ،ويسري هذا األمر على مسألة الحضور المجاني ألوقات محددة في الروضة
وعلى النظام الخاص بدفع الوالدين  %6من الدخل اإلجمالي السنوي كحد أقصى.
 -المقصود بأهل الدار هم األزواج ،وشركاء الحياة المسجلون لدى السجل المدني ،والمتساكنون.

 المتساكنون هم شخصان ممن هم فوق  18عاما وغير متزوجان ويقيمان معا ،والمتساكنون هم أيضا شخصان أقاما معاعلى األقل لمدة  12شهرا خالل ال  18شهرا األخيرة في عالقة مشابهة للزواج أو المتساكنون الذين لديهم أطفال.
 في حالة سكن الطفل بشكل مشترك لدى كال الوالدين ،يتم تحديد المبلغ الذي يدفعه الوالدان عن طريق حساب الدخلاإلجمالي ألهل الدار المسجل فيها الطفل لدى السجل المدني.

كيف يتم تقديم الطلب؟
أرسل الطلب إلى بلدية نورد فرون ،قسم البريد ،نيدراغاتا  2640 ،50فينسترا.

المستندات المطلوبة إلثبات الدخل
 دخل الفرد الشخصي والتجاري حسب آخر إقرار ضريبي. -في حالة حدوث تغيير في الدخل مقارنة بآخر إقرار ضريبي ،يجب إرفاق مستندات أخرى.

قد تكون تلك المستندات ما يلي:
 بيان الراتب  /إفادة من صاحب العمل بحجم الراتب الشهري أو السنوي. إعانة البطالة ،مخصصات تقاعد العجز ،راتب أثناء المرض ،مخصصات أثناء تحديد قدرة الشخص على العمل،مخصصات المعاش إلخ.
 إعانة الوالدة. قرار من المكتب النرويجي للعمل والرفاهية (مكتب المساعدات االجتماعية) مستندات من الصندوق الحكومي للقروض الدراسية بدل البرنامج التأهيلي أو بدل البرنامج التمهيدي -مخصصات تدفع لفترة انتقالية لآلباء أو األمهات الذين يقدمون الرعاية للطفل بمفردهم

