
 باخچەی ساوایان پارەی جێگەی منداڵ لەکەمکردنەوەی 

 

 :ئەو پارەی دایک و باوکەکە دەیدەنکەمکردنەوەی 

ەن ، بەرزترین بڕە پارەیەک کە بیدیاری کردووەکەمتر بێت لەو ئاستەی دەوڵەت دگوزەرانیان خێزانێک کە کۆی داهاتی 

 .ەنسەرمایەیە کە باجی لێ دەدی گوزەران و )لە سەدا شەش(ی داهات٪ ٦ باخچەی ساوایان بە

 :باخچەی ساوایان بێ بەرانبەر بناغەییەکانیکاتە 

لە  کاتژێر جێگەی خۆڕایی هەیە لە باخچەی ساوایان ٢٠منداڵ  ئەوەیە کەباخچەی ساوایان بێ بەرانبەر  بناغەییەکانیکاتە 

بۆ  یاری کردووەکە دەوڵەت د نرخەیە ئەو. ئەوەش بە پێی داهاتی گوزەرانی خێزان ڕێکخراوە. ئەو بڕە پارەیە هەفتەیەکدا

 سااڵن و ئەو مندااڵنەی کە دەستپێکردنی قوتابخانەیان دواخراوە. ٥و  ٤، ٣منداڵی 

 :هەژمارکردنبناغەی 

گەی منداڵەکانیان لە باخچەی ساوایان بە پێی کۆی داهاتی گوزەرانی ێئەو بڕە پارەی دایک و باوکەکان دەیدەن بە کرێی ج

دەکرێت، ئەو داهاتەی کە باجی لێ دەدرێت. ئەو سیستەمە ئەو کەسانەش دەگرێتەوە کە پارەی باخچەی خێزان هەژمار 

 دا بەخۆڕاییە.یباخچەی ساوایان تیا بناغەییەکانیدەگرێتەوە کە کاتە  نیشتمانییەشبۆ کەم کراوەتەوە و ئەو سیستەمە  یانساوایان

ز/سەمبور تۆمار ادوو دڵخونەش دەگرێتەوە کە وەک هاوسەر یان ئەندامانی خێزان دایک و باوک دەگرێتەوە و، ئەو کەسا

مانگ لە پرۆسەی  ١٨مانگ لە کۆی  ١٢سااڵنەوەیە و پێکەوە دەژین و بەالی کەمەوە  ١٨کراون و تەمەنیان لەسەرو 

 شەپارەی هاوسەرگیریدا ژیاون، یان منداڵی هاوبەشیان هەیە. منداڵێک کە بە هەمیشەیی الی دایک و باوکەکە دەژین، ئەو

داهاتی گوزەرانی ئەندامانی خێزان هەژمار دەکرێت و دەبێ منداڵەکە  بە پێین ادەیدەن بە باخچەی ساوای دایک و باوکەکە کە

 تۆمار کرابێت. دایرەی نفوس/تۆماری دانیشتووانلە خانەی ئەوان لە فەرمانگەی 

 کەی داوای پارە کەمکردنەوە دەکرێت؟

داوایەک پێشکەش بکە بۆ کەمکردنەوەی ئەو یەکسەر کاتێک تۆ جێگەی منداڵەکەت لە باخچەی ساوایان دەست دەکەوێت 

نەش کە سەر بە شارەوانی نین هەمان اایان. باخچەی ساوایانی سەر بە شارەوانی و ئەوبڕە پارەی دەیدەیت بە باخچەی ساو

یت داوای یارمەتی لەو باخچەی ساوایانە بکەیت کە جێگەی منداڵەکەتی فۆرمی داواکردن بەکاردێنن. بۆ ئەم پرۆسەیە دەتوان

 یەک پێشکەش دەکرێت، بۆ یەک ساڵی دەوامی باخچەی ساوایانە.داواهەر لێیە. ڕیساکە وایە کە 

 مەرجەکان

 ەوە دەبێ تۆ:تبۆ ئەوەی پارەی باخچەی ساوایانت بۆ کەم بکرێتەوە بە هۆی کەمی داهاتی گوزەران

   داوایەکی کەمکردنەوەی ئەر بڕە پارەیە پێشکەش بکەیت کە دایک و باوک دەیدەن لە بەرانبەر کاتە

. فۆرمی ئەلیکترۆنی بەکاربێنە. باخچەی ساوایانی سەر بە شارەوانی و ئەوانەش کە سەر بە دابناغەییەکان

ی ندانیشتوواەی تۆماری کە منداڵەکە لە فەرمانگ یشارەوانی نین هەمان فۆرم بەکاردێنن. ئەو شارەوانییە

 ناونووس کراوە تاوتوێی داواکە دەکات. دایرەی نفوس/ئەوێ

   کۆپییەکی کۆتا فۆرمی داهاتی سااڵنەتselvangivelsen هەر فۆرمێکی تری داهاتت هەیە هاوپێچی  یان

ی ئەندامانی خێزان سودی هەبێت ئەگەر هاتو داهاتەکانیان داواکەی بکە. ڕەنگە فۆرمی تری داهات

هاتبوو. مەبەست لێرەدا ئەوەیە کە داهاتەکە زۆر کەمی کردبێت بە هۆی ماوەیەکی  اگۆڕانکاریی بەسەرد

هاوشێوەیان. دروست بووبێت، یان گۆڕانکاری لە ژمارەی ئەندامانی خێزان یان دوورودرێژیی بێکارییەوە، 

 .بدرێت تری پێوە گرێحاڵەتانەدا دەتوانرێت داوا پێشکەش بکرێت و فۆرمی داهاتی  ولە

 

 دەبێ هەموو فۆرمەکانی داهاتت ناردبێت پێش ئەوەی داواکەت هەڵسەنگاندنی بۆ بکرێت. 

سەیری لینکی گۆڕانکاریی تێدا دەکرێت. لە پێگەکانی شارەوانی  داپێشکەش کردنی بودجە کاتی نرخەکانی دەوڵەت لە

 ەکانبێ بەرانبەر بناغەییەکە دایک و باوکەکە دەیدەن بە باخچەی ساوایان یان سەیری کاتە کەمکردنەوەی ئەو بڕە پارەیە بکە 

 بکە.



 دەنێردرێت.خێرا لە سەرەتای ساڵدا داواکە . حوزەیرانە.١ مۆڵەتی کۆتایی پێشکەش کردنی داواکە

 دایک و باوک دەیدەن ە بکە کەوای کەمکردنەوەی ئەو پارەیاد

 دەدۆزیتەوە. Min Sideهەموو فۆرمە خەزن کراوەکان و فۆرمە نێردراوەکان لە الپەڕی من 

 

 خوشک و براداشکان بۆ 

و پێکەوە لە یەک ناونیشانی هاوبەش دەژین )خوشک و  منداڵی زۆرت هەیە )خوشک و برا(لە باخچەی ساوایان ئەگەر 

 ، ئەوا تۆ دەبێ:(دەکرێت پێناسەپارەی دایک و باوک دەیدەن، بە پێی یاسای ئەو برا 

  بدەیت.ی دووەم منداڵجێگەی ٪ نرخی ٧٠ 

  منداڵی ژمارە سێ بدەیت )بە هەمان شێوە بۆ منداڵی زیاتر(.جێگەی ٪ نرخی ٥٠ 
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