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 نشرة بشأن تحمل تكلفة/ خفض تكلفة رسوم رعاية األطفال النهارية في مدينة رادولفتسيل أم بودن

 

، تقرر زيادة رسوم انلرعاية انلهاارية نلألطفال في رادونلفتسيل تدريجيًا نلمدة ثالث سهوات. مع ابتكار 13.04.2021بقرار من مجلس انلبلدية في 

 انلُمزمع في انلوقت هفسه، تقرر تخفيف انلعبء انلمانلي عن انلعائالت.  :rseesبطاقة 

 : 01.09.2021لحصول على إعاهات مانلية بدًءا من يُرجى االهتباه إنلى انلمعلومات انلتانلية عهد انلتقدم بطلب نل

 

 فائق األهمية:  .1

 تحمل إدارة انلمقاطعة انلتكلفة

مكتب رعاية انلشباب مسؤول عن تحمل تكانليف حضور انلحضاهة )روضة أطفالo مركز رعاية هااريةo مركز رعاية ما بعد انلمدرسةo حضاهة( إذا 

تحمل انلتكانليف على دخلك. يجب تقديم دنليل على أحقيتك في تحمل مكتب  عبء انلمانلي. يعتمدنلم يكن من انلمتوقع أن يتحمل انلوانلدان وانلطفل انل

 األطفال وانلشباب واألسرة تكانليف إحدى انلخدمات انلتانلية

استالم بدل بطانلة وفقًا انلمجلد انلثاهي من قاهون انلشؤون االجتماعية، وتلقي إعاهة اإلسكان، واستالم عالوة انلطفل عن طريق صهدوق  -

 شؤون األسرة

االستالم وفقًا نلقاهون إعاهة طانلبي انللجوء، استالم انلضمان األساسي وفقًا نللمجلد انلثاهي عشر من قاهون انلشؤون االجتماعية من مكتب  -

 انلرعاية االجتماعية

 . من انلمجلد انلثامن من قاهون انلشؤون االجتماعية. 90من انلمادة  4، و3أو عن طريق حساب انلدخل وفقًا نللفقرتين  -

 مفاوم انلدخل:

 ايته.إجمانلي دخل انلوانلدين واالبن باإلضافة إنلى دخل األبهاء انلمستحقين نلمخصصات األبهاء، انلذين يعيشون في انلمهزل هفسه مع انلطفل انلمراد رع

 g//ue:ooeee.e:irt..soe/i:/esa/soes:vaesivs:eie/tthorat.se/ihsews/:sttth.g/teرابط إنلى هماذج انلطلبات: 

 ستجد هها انلطلب انلمراد استكمانله باإلضافة إنلى تأكيد انلحضور في رياض األطفال، وانلذي يجب على انلمؤسسة تعبئته وإرفاقه بانلطلب. 

 يجب تقديم انلطلب كامالً وُموقَّعًا إنلى: 

 كوهستاهس، مكتب األطفال وانلشباب واألسرةإدارة مقاطعة 

 رادونلفتسيل أم بودن  49o51 ،78315أوتوبليشتراسه 

 

 

 

 إمكاهية أخرى نللدعم انلمانلي .2

 :rsees٪مع بطاقة 10تخفيض انلرسوم بهسبة  

نللحصول على خصم  :rseesاقة إذا نلم يكن نلدى انلوانلدين انلحق في أن يتحمل مكتب رعاية انلشباب تكانليفام، فيمكهام انلتقدم بطلب نللحصول على بط

 ٪ على رسوم انلحضاهة بمساعدة مقدمي اإلعاهة في جميع انلمؤسسات إذا كان يحق نلام وفقًا نللمعايير انلتانلية: 10

 

a)  عاًما في هفس انلمهزل ويحق نله انلحصول على إعاهة انلطفل، إذا كان إجمانلي  18انلمعيل انلوحيدانلذي يعيش معه ابن واحد على األقل دون سن

 يورو 50.000انلسهوي بحد أقصى دخله 

b)  في هفس انلمهزل يحق نله انلحصول على مخصصات األبهاء، إذا كان نلديام  عاًما 18انلعائالت انلتي يعيش معاا ابن واحد على األقل دون سن

 يورو  60.000دخل إجمانلي سهوي بحد أقصى 

 انلقسم انلثاهي 
 انلثقافة، وانلتعليم، وانلشؤون االجتماعية، واألمن

 تخصص اانلتربية انلرياضية نللشباب
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c)  يحق  عاًما في هفس انلمهزل 18انلعائالت انلتي يعيش معاا ابهان على األقل دون سن

نلام انلحصول على مخصصات األبهاء، بشرط أن يكون نلديام دخل إجمانلي سهوي بحد أقصى 

 يورو 70.000

 

من مديهة رادونلفتسيل، مكتب انلمواطهين، على عهوان انلبريد اإلنلكتروهي  :rseesيمكن طلب بطاقة 

wts:hs:atd/:ti/a/ta:i./ed.see..sإثباتات انلشخصية ذ oات انلصلة )اهظر انلقسم انلثاهي من هشرة بطاقة ، عن طريق إرسال اإلشعارات

rsees:.) 

في مركز انلرعاية انلهاارية، فإن مقدم اإلعاهة سوف يفرض رسوًما على مركز انلرعاية انلهاارية مقابل انلمساهمة األبوية  :rseesعهد تقديم بطاقة 

 نليوم انلعاشر من انلشار انلسابق. نلم تُجرى تصحيحات بأثر رجعي. انلمخفضة. يرجى االهتباه نلما يلي: يجب تقديم رسوم انلشار انلقادم دائًما بحلول ا

 

 

 اهتااء صالحية أوراق إثبات األحقية وتجديدها

 

ل تكانليف رسوم مؤسسة رعاية األطفال انلهاارية عن طريق مكتب إدارة انلمقاطعة 1إنلى  . حيث أن طلب تأكيدك يجب إعادة انلطلب باهتظام.(تحمُّ

 لغى في غضون انلمالة قبل انلطلب انلجديد.نلتحمل انلتكانليف انلمالة قد يُ 

 

صانلحة نلمدة عام واحد من تاريخ اإلصدار، ويمكن تمديدها نلمدة عام آخر، إذا كاهت شروط اإلصدار ال تزال مستوفاة. نلاذا  :rsees.(بطاقة 2إنلي 

 اإلنلكتروهي أعاله. يجب إرسال اإلشعاراتo إثباتات انلشخصية إنلى عهوان انلبريد انلتقديم انلُمَحدَّثانلغرض إنليك هذا 


