
 تخفيض رسوم مقعد في رياض األطفال 

 

 تخفيض الرسوم التي يدفعها الوالدان.

% كحد أقصي من المدخوالت 6 مبلغ *من قبل الدولة الشرائح المحددةال يتجاوز  الذي جمالياإلدخل الاألسر ذات  دفعت

 الشخصية أو التجارية المستحقة للضريبة. 

 

 حضور مجاني للروضة ألوقات محددة.

، ويتم تحديد ساعة في األسبوع 20بالحضور المجاني ألوقات محددة هو إمكانية التواجد في الروضة مجانا لغاية المقصود 

األطفال من أعمار ثالث على  *من قبل الدولة تسرى الشرائح المحددةهذا األمر اعتمادا على الدخل اإلجمالي لألسرة. و

. بداية التحاقهم بالمدرسةاألطفال الذين تم تأجيل كذلك وأربع وخمس سنوات و  

 

 طريقة الحساب

، ضريبةلل مستحقةال سرةيتم تحديد المبلغ الذي سيدفعه الوالدان عن طريق حساب المدخوالت الشخصية والتجارية لأل

ويسرى هذا االمر على نظام تحفيض الرسوم التي يدفعها الوالدان وعلى النظام الوطني الخاص بالحضور المجاني ألوقات 

. محددة  

المتساكنون هم شخصان والمقصود بأهل الدار هم األزواج، وشركاء الحياة المسجلون لدى السجل المدني، والمتساكنون. 

شهرا  12عاما وغير متزوجان ويقيمان معا، والمتساكنون هم أيضا شخصان أقاما معا على األقل لمدة  18ممن هم فوق 

في حالة سكن الطفل بشكل و أو المتساكنون الذين لديهم أطفال. ،واجشهرا األخيرة في عالقة مشابهة للز 81خالل ال 

كال الوالدين، يتم تحديد المبلغ الذي يدفعه الوالدان عن طريق حساب الدخل اإلجمالي ألهل الدار المسجل فيها  مشترك لدى

 الطفل لدى السجل المدني.

 

 متى يتم تقديم طلب تخفيض الرسوم؟

سوم عند قبولك لمقعد الطفل في الروضة، وتستطيع التقديم على كال األمرين المذكورين يمكنك تقديم طلب تخفيض الر

 أعاله. 

 

يونيو / حزيران هو الموعد النهائي لتقديم الطلبات.  1  

تقوم بتقديم الطلب إلكترونيا عن طريق ملء االستمارة الموجودة على موقع البلدية، ويتم استخدام نفس االستمارة لرياض 

ل التابعة للبلدية ورياض األطفال الخاصة. وتستطيع أيضا طلب المساعدة للقيام بهذه اإلجراءات من الروضة التي األطفا

أن الطلب يسري على سنة رياض أطفال واحدة في كل مرة.  هي حصل الطفل فيها على مقعد. والقاعدة الرئيسية  

 

 الشروط 

الدخل المنخفض فعليك: للحصول على تخفيض رسوم مقعد في رياض األطفال بسبب  

إرسال طلب لتخفيض الرسوم التي يدفعها الوالدان وللحضور المجاني ألوقات محددة في الروضة. استخدم االستمارة  -

االليكترونية، وتستخدم رياض األطفال التابعة للبلدية ورياض األطفال الخاصة نفس االستمارة. البلدية المسجلة فيها الطفل 

لب.هي من تقوم بدراسة الط لدى السجل المدني  



 

إرفاق نسخة من آخر إقرار ضريبي أو إثباتات أخرى توثق الدخل. قد تكون هناك حاجة لتقديم أوراق أخرى لتوثيق الدخل  -

من االنقطاع  في حالة حدوث تغيير كبير ودائم على دخل األسرة، على سبيل المثال نقص كبير في الدخل بسبب فترة طويلة

األسرة، أو ما شابه ذلك، وفي مثل هذه الحاالت يمكن تقديم طلب التخفيض  أو بسبب حدوث تغييرات في تركيب ،عن العمل

 مع إرفاق أوراق أخرى إلثبات الدخل.

  

جميع المستندات قبل البدء في دراسة الطلب.  تسليمالبد من   

 

، قم باالطالع على صفحة اإلنترنت الخاصة لعامةا ميزانيةالالمحددة من قبل الدولة عند إقرار  شرائحيمكن أن تتغير ال *

 بالبلدية تحت موضوع تخفيض ما يدفعه الوالدان وحضور مجاني ألوقات محددة. 

 

عند بدء التحاق الطفل في الروضة في أوقات أخرى خالل العام فيتم يونيو / حزيران هو الموعد النهائي لتقديم الطلبات.  1

 تقديم الطلب تباعا.

 

Søk reduksjon i foreldrebetaling  

(م بالتقديم على تخفيض المبلغ الذي يدفعه الوالدان)ق  

 

 تجد كل االستمارات المحفوظة والمرسلة على

Min Side  

 

 تخفيض األشقاء

ال ينطبق األمر على أوالد ) ، تقوم بدفع ما يلي:إذا كان لديك أكثر من طفل )أِشقاء( في الروضة ويقيمون في نفس العنوان

الالئحة الخاصة بالمبلغ الذي يدفعه الوالدان(: راجع، زوج األم أو أوالد زوجة األب  

الروضة على الطفل الثاني. % من رسوم 70 -  

  )أو المزيد من األطفال(.  % من رسوم الروضة على الطفل الثالث 50 -
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