معلومات مھمة لكل من قدم طلبا ً أو سيقدم طلبا ً بخصوص مكان بالروضة أو حضانة
األطفال العائلية
خدمة إلكترونية جديدة للروضة وحضانة األطفال العائلية

ستتقدم أنت بالطلب بنفسك بصفتك ولي األمر اعتباراً من  4نوفمبر/تشرين الثاني  2015عبر الخدمة اإللكترونية الجديدة التي نوفرھا
بخصوص الرياض وحضانات األطفال العائلية .وسيمس ھذا التغير كل من لديه طفل بروضة مستقلة كذلك .تجد الخدمة اإللكترونية
والمزيد من المعلومات على }www.norrkoping.se/ansokanforskola >1
علما ً بأن جميع الملفات تتجمع تحت ) (Min sidaفي ھذه الخدمة اإللكترونية .ويمكنك:






تقديم طلب لمكان
إلغاء مكان
تعديل مواعيد الرعاية )نظراً لبدئك بالدراسة أو العمل أو لفقدانك العمل(
تعديل الدخل
تعديل بياناتك الشخصية )تسجيل البريد اإللكتروني وغير ذلك(

علما ً بأن باب التقديم على رعاية األطفال مغلق بين  21أكتوبر/تشرين األول و 4نوفمبر/تشرين الثاني .فال يمكنك خالل ھذه الفترة
التقديم على مكان بالروضة أو حضانة األطفال العائلية.

تعديل الحد األقصى للرسوم

جرع رفع الحد األقصى الحتساب الرسوم اعتباراً من مطلع يوليو/حزيران  2015ليصل إلى مبلغ  42890بالنسبة دخل العائلة
مجتمعا ً .تقرر الدولة الحد األقصى للرسوم وترفعھا بصورة دورية .ولذلك فإنه من المھم جداً أن تقدم البيانات الصحيحة الخاصة
بدخلك ،حتى إن كان دخلك أعلى من الحد األقصى الحتساب الرسوم ،وذلك كي تتمكن من مواصلة سداد الرسوم الصحيحة .وقد يحدث
إن لم تعدل بيانات الدخل الخاصة أن تسدد مبلغا ً أقل من المطلوب مما يعني وجوب تسديد الباقي الحقا ً عندما نجري تفقدنا للرسوم
المسددة.

الفاتورة المتقاسمة ألولئك الذين انفصلوا

يحصل أولياء األمور الذي ال يتقاسمون المسكن ولكن يستفيد كالھما من مكان/أماكن بالروضة على فاتورة خاصة بكل واحد منھما،
بنا ًء على دخل األسرة .سيصبح اعتباراً من  1يناير/كانون الثاني  2016إلزاميا ً على أولياء األمور الذين انتقلوا من المسكن المشترك
التقديم على الفاتورة المتقاسمة.

تفقد الرسوم المسددة

تتفقد بلدية نورشوبنج الحقا ً إن كنت قد سددت الرسوم المطلوبة لقاء انتفاعك برعاية األطفال .وإن لم تكن قد ذكرت البيانات الصحيحة
فقد تصبح ملزما ً بسداد مبالغ أخرى قيما بعد ،وستحصل عنئذ على فاتورة ،وذلك عندما يجري التفقد بعد عامين .إن كانت لديك أي
أسئلة بخصوص تفقد الرسوم المسددة فيمكنك قراءة المزيد على www.norrkoping.se/ansokanforskola
وتقبلوا أطيب تحياتنا،

لينيا النجستروم
رئيس إداري
مكتب شئون التعليم ،بلدية نورشوبنج

