
ብዝነከየ ክፍሊት ኣብ መውዓሊ/ቤት ትምህርቲ/ ህጻናት ናይ ምምልካት ተኽእሎ/ዕድል/ 

ትሑት እንድሕር ዳኣ ኾይኑ እቶትካ ካብ መውዓሊ/ቤት ትምህርቲ/ ህጻናት ናይ ዝነከየ/ቅናሽ/ ክፍሊት ኣውቶማቲክ መልሲ 
ኣይትረክብን ኢኻ። ባዕልኻ ኢኻ ንናይ ወለዲ ዝነከየ ክፍሊት /ቅናሽ/ ንኽትረክብ ናብቲ መውዓሊ/ቤት ትምህርቲ/ ህጻናት 
ክተመልክት ዘሎካ። ናይ መግቢ ዋጋ ኣብዚ ኣሳራራዓ ኣይኣቱንዩ። 
ናይ ወለዲ ዝነከየ /ቅናሽ/ ክፍሊት ምምልካት ዝካኣል ንነንሕድሕድ ዓመት ጻንሒት ኣብ መውዓሊ/ቤት ትምህርቲ/ ህጻናት እዩ። 

 
ናይ ምምልካት መወዳእታ ጊዜ 

• ን ሓዶሽቲ መመልከቶ 
እቲ ናይ መውዓሊ/ቤት ትምህርቲ/ ህጻናት ቦታ ምርካብካ “እወ” ብዝብል መልሲ ምሰራጋገጽካ ኣብ ሰለስተ ሰሙን 
ውሽጢ መመልከቲ ክተቕርብ ኣሎካ፤ ከምኡውን ብድሕሪኡ በቢዓመቱን እንተደንጎዬ ኣብ መወዳእታ ሰነ /ዩኒ/ 
መመልከቲ ክቐርብ ኣለዎ፤ መታን እቲ ውሳኔ ካብ መጀመርታ ናይ መውዓሊ/ቤት ትምህርቲ/ ህጻናት ዓመት ጀሚሩ 
ክሰርሕ። 

 

• ኣብቲ መውዓሊ/ቤት ትምህርቲ/ ህጻናት ቆልዓ/ዑ ንዘለዉዎም 
ብዛዕባ ናይ ወለዲ ዝነከየ /ቅናሽ/ ክፍሊት በቢዓመቱን እንተደንጎዬ ኣብ መወዳእታ ሰነ /ዩኒ/ ክቐርብ ዘለዎ፤ መታን እቲ 
ውሳኔ ካብ መጀመርታ ናይ መውዓሊ/ቤት ትምህርቲ/ ህጻናት ዓመት ጀሚሩ ክሰርሕ። 

ናይ ናጻ ቀንዲ ጊዜ 

ናይ ናጻ ቀንዲ ጊዜ ማለት መውዓሊ/ቤት ትምህርቲ/ ህጻናት ኣብ ሰሙን ን 20 ሳዓት ብናጻ ጻንሒት ማለትዩ። እንድሕር ዳኣ እቲ 
ህጻን ናይ ሙሉእ ማዓልቲ ጻንሒት ቦታ ረኺቡ ኾይኑ፣ ነቲ ልዕሊ ዒስራ ሳዓት ዘሎ ጻንሒት ተጸብጺቡ ክትከፍል ኣሎካ።  

• እዚ ዝምልከቶም ንኹሎም 3, 4, 5 ዓመት ዝመልኦም ኮይኑ እስካብ ቤት ትምህርቲ ዝጀምሩ እዩ፤ ናይዚ ተረባሕቲ 
ዝኾኑ ካብ ናሓሰ 1/ 2017 ጀሚሩ ናይስድራ ድምር ዓመታዊ እቶቶም ካብ 450 000 ክሮነር ዝታሓተ ዝኾኑዮም።  

• መሰል ናይ ናጻ ቀንዲ ጊዜ ዝጅምር፣ ካብ ካብቲ ምጅማር ዓመት ናይ መውዓሊ/ቤት ትምህርቲ/ ህጻናት እዩ። 

• እዙይ ማለት ናይ ናጻ ቀንዲ ጊዜ ጻንሒት ዝምልከቶም ህጻናት፣ ኣብቲ ናይ መውዓሊ/ቤት ትምህርቲ/ ህጻናት 3 ዓመት 
ንዝተረፎምን ከምኡውን ብዝኾነ ምኽንያት ጉቡእ ምጅማር ቤት ትምህርቶም ንዝተናወሓሎምን እዩ። 

ዝነከየ/ቅናሽ/ ክፍሊት ብምኽንያት ትሑት እቶት 

ድምር ዓመታዊ እቶቶም ትሕቲ 533 500 ክሮነር (እቲ መጠን ክፍሊት ካብ ጥሪ 1/2018 ጀሚሩ ተስታኻኺሉዩ) ዝኾኑ ስድራታት 
ኒዝነከየ /ቅናሽ/ ናይወለዲ ክፍሊት መውዓሊ/ቤት ትምህርቲ/ ህጻናት ቦታ ከመልክቱ ይኽእሉዮም። 

ታይ ዓይነት እቶታትዮም ዝሕሰቡ 

ናይ ወለዲ ክፍሊት ዝሕሰብ ካብ ናይቲ ስድራ ድምር ታክስ ዝኽፈሎ -ርእሰ ማልን ከምኡውን ውልቃዊ እቶም ኣባላት ስድራን 
እዩ። እዚ ዝምልከቶ ንኽልቲኦም፣ ነቲ እንተበዝሐ 6% ናይ ስድራ ድምር ዓመታዊ እቶት ዝኽፈሎ ኣሳራርዓን ከምኡውን ንናይ ናጻ 
ቀንዲ ጊዜን እዩ።  

• ከም ስድራ ዝሕሰቡ፣ ሰብ ሓዳር/ዝተመርዓዉ/፣ ዝተመዝገቡ መናብርቲን ሓቢሮም ነብርቲን እዮም። 

• ከም ሓቢሮም ነበርቲ /ሳምቡር/ ዝሕሰቡ፣ ክልተ ዘይተመርዓዉ ልዕሊ 18 ዝዕድሚኦም ሰባት ኮይኖም ብሓደ ዝነብሩን 
ከምኡውን ሓዳር ኣብ ዝመስል ረኽቢ ካብተን ናይ መወዳእታ 18 ኣዋርሕ እተን 12 ኣዋርሕ ብሓደ እንተነይሮም ወይ ካዓ 
ናይ ሓባር ቆልዓ እንተሃልዩዎም እዩ። 

• ቖልዓ ምስ ክልቲኦም ወለዱ ዝነብር እንተኾይኑ፣ ናይ ወለዲ ክፍሊት ዝሕሰብ፣ ካብ እቶት እቲ ቖልዓ ኣብ ናይ ህዝቢ 
ምዝገባ /ፎልከ ሬጊስተረት/ ዝተመዝገቦ ስድራዩ። 

 

 

 

 

 

 

 



ብኸመይዩ ዝምልከት?   

ናብ Nord-Fron Kommune, postmottak, Nedregt. 50, 2640 Vinstra ኢልካ መመልከቲ ስደድ። 

ናይ እቶት ሰነድ ኣቃራርባ 

• ናይ ውልቂን ናይ ርእሰ ማልን እቶት ካብቲ ናይ መወዳእታ ዘሎ ብቤት ጽሕፈት ታክስ ዝዋሃብ መራጋገጺ እቶት 
/ስካተመልዲንግ/ 

• እንድሕር ዳኣ ኩነታት እቶትካ ድሕሪ ናይ መወዳእታ መራጋገጺ እቶት /ስካተመልዲንግ/ ተቐይሩ ወይ ናይ እቶት 
መራጋገጺ /ስካተመልዲንግ/ እንተዘይሃልዩካ፣ ኻሊእ ናይ እቶት ሰነድ ክተታሓሕዝ ትኽእል ኢኻ። 
 
እቶም ተታሓሕዞ ዞም ዝስዕቡ ክኾኑ ይኽእሉ፦ 

o ናይ ደሞዝ ቅብሊት ሰነድ/ ካብ መስርሓይካ መራጋገጺ ቅድሚ ታክስ ወርሓዊ/ዓመታዊ እቶት /ሎንስሊፕ/ 

o ዳግፔንገር/ትኳቦ ናቭ ንጊዚያዊ ስራሕ ኣልቦ/፣ ብመጉዳእቲ ሕማም ምኽንያት ዝዋሃብ እቶት/ኡፈረትሪግድ/፣ 
ብጊዚያዊ ሕማም ምኽንያት ዝኽፈል ገንዘብ /ሲከፔንገር/፣ ሰብ ምስሓመመ እስካብ ናብ ስርሑ ዝምለስ ኣብ 
ናይ ናቭ ንጥፈታት እናተኻታተለ ዝዋሃብ ገንዘብ/ኣርባይድስ ኣቭክላሪንግ ፔንገር/፣ ጡረታን ተማሳሰልቲን  

o ብወሊድ ምኽንያት ዝዋሃብ ገንዘብ /ፎድሸልስፔንገር/ 
o ካብ ናቭ ማሕበራዊ ውሕስና ዝዋሃብ መናበሪ /ካብ ሶሻል ቤት ጽሕፈት/ 

o ናይ ሎና-ካሳ ሰነድ /ዶክመንት/ 
o ናይ ኢንትሮዳክሽን ወይ ናይ ቋንቋን ማሕበራዊ ናብራን መታሓሓዚ ንሓዶሽቲ እግሪ ተኸልቲ ዝዋሃብ እቶት 

o ብሓደ ወላዲ/መዕበዪ ንዝዓቢ ቖልዓ፣ ነቲ ወላዲ/መዕበዪ ዝዋሃቦ መደገፊ እቶት /ኦቨርጋንግ ስቶናድ/   


