
ኣብ ቤት ትምህርቲ/ መውዓሊ/ ህጻናት ናይ ክፍሊት ምንካይ  

 

ወለዲ ናይ ዝኸፍልዎ ክፍሊት ምንካይ። 

 

ድምር እቶት ናይ ስድራቤታት ትሕቲ እቲ መንግስቲ ዘቐመጦ መጠን /rate/ ምዝዝኸውን፣ እቲ ዝኸፍልዎ 

መጠን እንተበዝሐ 6% /ሹዱሽተ ሚኢታዊ/ ናይቲ ግብሪ ዝኽፈሎ እቶት- ናይ ሰብን ርእሰ-ማልንዩ። 

 

ናይ ናጻ ጻንሒት ኣብ ቤት ትምህርቲ /መውዓሊ/ ህጻናት።  

ናይ ናጻ ጻንሒት ማለት ን 20 ሳዓታት ዝኣክል ኣብቲ ቤት ትምህርቲ /መውዓሊ/ ህጻናት ቆልዓ ምጽናሕ ካብ 

ክፍሊት ናጻዩ ማለትዩ። እዚ ዝትመን /ዝውሰን/ ብናይ ስድራቤት መጠን እቶትዩ። መንግስቲ ዘቐመጦ ናይ 

ኣካፋፍላ መጠን /rate/ ዝምልከቶም ንኹሎም 3, 4, 5 ዓመት ዕድመ ዝመልኦም ህጻናት ኮይኑ እስካብ ስሩዕ 

ቤት ትምህርቲ ዝጀምሩ እዩ።  

 

መሰረት ኣታማምና /ቀመር/   

ንቤት ትምህርቲ /መውዓሊ/ ህጻናት ዝግበር ክፍሊት ዝቕመር /ዝትመን/ ካብቲ ድምር ናይታ ስድራቤት ግብሪ 

ዝኽፈሎ ናይ ሰብን ናይ ርእሰ-ማልን እቶታት እዩ። እዚ ኣካፋፍላ ስርዓት፣ ንኽልቲኡ ወለዲ ናይ ዝኸፍልዎ ክፍሊት 

ምንካይን ንሃገራዊ ናይ ናጻ ጊዜ ጻንሒትን እዩ ዝምልከት።  

ከም ስድራቤት ዝቑጸሩ፤ 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። ቆልዓ ምስ ክልቲኦም ወለዱ ዝነብር እንተኾይኑ፣ ናይ 

ወለዲ ክፍሊት ዝሕሰብ፣ ካብ እቶት እቲ ቖልዓ ኣብ ናይ ህዝቢ ምዝገባ /ፎልከ ሬጊስተረት/ ዝተመዝገቦ ስድራዩ። 

 

ማዓስዩ ሓደ ሰብ ናይ ቤት ትምህርቲ/ ምውዓሊ/ ህጻናት ምንካይ ክፍሊት ከመልክት ዝኽእል ? 

ንቤት ትምህርቲ /መውዓሊ/ ህጻናት ቦታ ምርካብካ ሓራይ ኢልካ መልሲ ምስሃብካ፣ ናይ ወለዲ ክፍሊት ምንካይ 

ከተመልክት ትኽእል ኢኻ። ንኽልቲኦም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሱ ዓይነታት ኣካፋፍላ ስርዓት ምምልካት እካኣልዩ። 

 

ናይ መወዳእታ እዋን ምምልካት ዕለት 1 ሰነዩ /ዩኒ/ 

ኣብቲ ናይ ኮሙና ዌብ ሳይት /ኢንተርኔት-ገጽ/ ብዘሎ ኤሌክትሮኒካዊ ንድፊ /ፎርሚ/ ጌርካ ኢኻ ተመልክት። እዚ 

ንድፊ /ፎርሚ/ ንኽልቲኡ ናይ ኮሙናን ናይ ውልቂን ቤት ትምህርቲታት /መውዓሊ/ ህጻናት ንምምልካት 

ምጥቃም ይካኣልዩ። ኣብቲ ንቖልዓኻ ቦታ ዝረኸብካሉ ቤት ትምህርቲ /መውዓሊ/ ህጻናት ብዛዕባዚ ንምምልካት 

ሓገዝ ምሕታት እካኣልዩ። ቀንዲ ሕጊ፣ ሓደ መመልከቲ ንሓደ ናይ ቤት ትምህርቲ /መውዓሊ/ ህጻናት ዓመት 

ዘገልግል ኮይኑ ንቐጸልቲ ዓመታት በቢዓመቱ መመልከቲ ክቐርብ ኣለዎ። 

  



ኩነታት ውዕል 

ብምኽንያት ትሑት እቶት ዕድል ምንካይ ክፍሊት ክትረክብ እንተድኣ ኾይንካ እዚኦም ክተማልእ ኣሎካ፦ 

 ናይ ወለዲ ክፍሊት ምንካይን ናይ ናጻ ጊዜ ጻንሒትን መመልከቲ ስደድ። ኤሌክትሮኒካዊ /ኣብ ዌብሳይት 

ዘሎ/ ንድፊ /ፎርሚ/ ተጠቐም። እዚ ንድፊ /ፎርሚ/ ንኽልቲኡ ናይ ኮሙናን ናይ ውልቂን ቤት 

ትምህርቲ /መውዓሊ/ ህጻናት ንምምልካት ምጥቃም ይካኣልዩ። እቲ መመልከቲ ንውሳኔ ዝሪኦ 

/ዝምርምሮ/ እቲ ህጻን ተመዝጊቡሉ ዘሎ ኮሙናዩ። 

 ቅዳሕ /ኮፒ/ ናይ መወዳእታ ብቤት ጽሕፈት ታክስ ዝዋሃብ መራጋገጺ እቶት /ሰልቫንኢቨልሰ/ ወይ ካሊእ 

ናይ መራጋገጺ እቶት ሰነድ ኣታሓሒዝካ ኣቕርብ። ካልእ ናይ እቶት ሰነድ ዘድሊ እንድሕር ዳኣ ናይቲ 

ስድራቤት እቶት ኣዕርዩን /ብገጂፉን/ ንሓዋሩን ተቐይሩዩ። እዙይ ማለት ከም፤ ብምኽንያት ናይ ነዊሕ 

እዋን ስእነት ስራሕ ዝሳዓበ ዓቢ ናይ እቶት ምንካይ፣ ናይ ስድራቤት ምትእስሳር ለውጢን ተማሳሰልቲን 

ማለትዩ። ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ኩነታትዩ ካልእ ናይ እቶት መራጋገጺ ሰነደ ኣታሓሒዝካ ምምልካት 

ዘድሊ። 

ኩሎም ናይ እቶት መራጋገጺ ሰነዳት እቲ መመልከቲ በቲ ዝምርምሮ ኣካል ቅድሚ ምርኣይ ምጅማሩ ክቐርቡ 

ኣለዎም። 

እቲ መንግስቲ ዘቕመጦ መጠን /rate/ ኣብ ናይ ባጀት ውጥን ክቕየር እኽእልዩ። ኣብቲ ዌብሳይት /ኢንተርኔት-

ገጽ/ ናይ ኮሙና ኣብ ትሕቲ ናይ ወለዲ ክፍሊት ምንካይን ናይ ናጻ ጊዜ ጻንሒትን ራኣይ ኢኻ። 

 

ናይ መወዳእታ እዋን ምምልካት ዕለት 1 ሰነዩ /ዩኒ/። ኣብቲ ዓመት መጀመርታ ብቐጻልነት መመልከቲ 

ክላኣኽ ኣለዎ። 

Søk reduksjon i foreldrebetalingen /ኣብ ናይ ወለዲ ምንካይ ክፍሊት ኣመልክት/ 

ቲኦም ዝታዓቖሩን ዝተላኣኹን ንድፊታት /ፎርሚታት/ ኣብ Min Side ኢኻ ትረኽቦም። 

 

ናይ ኣሕዋት ህጻናት ክፍሊት ምንካይ ስርዓት /ሶስከን-ሞደራስዮን/ 

ኣብ ሓደ ኣድራሻ ዝነብሩ ቡዙሓት ህጻናት /ቆልዑት/ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ /መውዓሊ/ ህጻናት እንድሕር ዳኣ 

ሃልዮምኻ (ኣሕዋት /ኣሓት/ ዝብል ካብ ሕጊ ኣገባብ jf ብዛዕባ ናይ ወለዲ ክፍሊት ወጻኢ እዩ ዝግለጽ) ዝስዕብ 

ኢኻ ትኸፍል፦ 

 ነቲ ካልኣይ ቆልዓ ናይቲ ጉቡእ ክፍሊት ሰብዓ ሚኢታዊ (70%) 

 ንሳልሳይ ቆልዓን ካልኦት ተወሰኽቲ እንተሃልዮምን ነንሕድሕዶም ናይቲ ጉቡእ ክፍሊት ፍርቂ (50%) 

 

 

 

https://idporten.difi.no/opensso/UI/Login?realm=/norge.no&spEntityID=www.fredrikstad.kommune.no&service=IDPortenLevel3List&goto=http%3A%2F%2Fidporten.difi.no%2Fopensso%2FSSORedirect%2FmetaAlias%2Fnorge.no%2Fidp3%3FReqID%3D_20099d4b-4bab-415d-a6ce-0f8cbd98ba71%26index%3Dnull%26acsURL%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.fredrikstad.kommune.no%252Fminid%252Fconsumer.ashx%26spEntityID%3Dwww.fredrikstad.kommune.no%26binding%3Durn%253Aoasis%253Anames%253Atc%253ASAML%253A2.0%253Abindings%253AHTTP-Artifact
https://idporten.difi.no/opensso/UI/Login?realm=/norge.no&spEntityID=minsidekomtek.fredrikstad.kommune.no&service=IDPortenLevel3List&goto=http%3A%2F%2Fidporten.difi.no%2Fopensso%2FSSORedirect%2FmetaAlias%2Fnorge.no%2Fidp3%3FReqID%3D_225018fc-b08f-4e30-ba30-866a1db60f18%26index%3Dnull%26acsURL%3Dhttps%253A%252F%252Fminsidekomtek.fredrikstad.kommune.no%252Fminid%252Fconsumer.ashx%26spEntityID%3Dminsidekomtek.fredrikstad.kommune.no%26binding%3Durn%253Aoasis%253Anames%253Atc%253ASAML%253A2.0%253Abindings%253AHTTP-Artifact

