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 مدفوعات الزبون (الرسوم) والتخفیض والمعافاة من الدفع لفعالیة نشاطات ما بعد الظھر للمدرسة 
 مدفوعات الزبون (الرسوم): 

 أو  16.00یورو/الشھر عن الفعالیة التي تنتھي الساعة  100
 17.00یورو/الشھر عن الفعالیة التي تنتھي الساعة  120

 
 رسوم عن أیام الفعالیة لشھر یونیو. بتحصیلنقوم نصف الرسوم الشھریة عن شھر أغسطس ولن بتحصیل سوف نقوم 

 ن ھناك معافاة بشأن دفع الرسوم عن فترة إجازة شھر سبتمبر وال عن فترة إجازة شھر دیسمبر وال عن فترة إجازة عطلة التزلج على الجلید.ولن تك
 

 ظھر إذا تغیب الطفل عن فعالیة نشاطات ما بعد ال
مي بسبب المرض. یتوجب تقدیم شھادة من یوم أو أكثر خالل الشھر التقوی 11... من الممكن تخفیض الرسوم الشھریة إلى النصف إذا تغیب الطفل لمدة 

 الطبیب أو الممرضة بخصوص المرض.
أي یعافى من الدفع. یتوجب تقدیم شھادة من الطبیب أو ... إذا غاب الطفل بسبب المرض طوال مدة الشھر التقویمي، فإنھ ال تتم جبایة الرسوم الشھریة 

 الممرضة بخصوص المرض.
آخر غیر المرض. حینئذ سببًا ... یتوجب على ولي األمر أن یبلغ مرشد المجموعة عن الغیاب مسبقاً، إذا كان سبب الغیاب طوال فترة الشھر التقویمي ھو 

 تتم جبایة نصف الرسوم الشھریة.
 

)، یجب إبالغ منتج الخدمة عن األمر كتابیاً قبل شھر واحد تقویمي على 17أو الساعة  16إذا كان ولي األمر یرید تغییر فترة الفعالیة الیومیة (الساعة 
 األقل من بدء التغییر. 

 
وفقاً لقانون الفائدة. إذا لم تُدفع الرسوم الشھریة على  إذا لم تُدفع الرسوم الشھریة حتى آخر یوم محدد للدفع، فمن الممكن جبایتھا مع الفائدة عن التأخیر

 اإلطالق، فمن الممكن جبایتھا من خالل دائرة الجبایة. 
 

 التقدم بطلب تخفیض الرسوم أو المعافاة منھا:
رسوم أو المعافاة منھا ابتداًء من سوف تحصل على استمارة الطلب كملحق مع القرار الذي یُرسل بالبرید إلى البیت. جدول حد الدخل اإلجمالي لتخفیض ال

 المفعول بشكل مستمر: وساریة 1/3/2017
 

عدد األفراد في 
 العائلة

رسوم الزبون تُحصل ال 
 حد الدخل (یورو)

تُخفض رسوم الزبون إلى 
 النصف حد الدخل (یورو)

2 2389 3606 
3 3009 4226 
4 3382 4599 
5 3755 4972 
6 4127 5344 

 
 فاتورة إلى البیت. أول من الممكن طلب تخفیض الرسوم أو المعافاة منھا عند وصول 

. یتم إصدار القرار كحد أقصى لمدة سنة فعالیة واحدة للمرة 31/12حتى بالنسبة لفصل الخریف الدراسي یتوجب طلب تخفیض الرسوم أو المعافاة منھا 
 .31/5التقدم بطلب القرار حتى تاریخ الواحدة. بخصوص فصل الربیع الدراسي فقط، یتوجب 

 
 یُرفق بطلب تخفیض الرسوم أو المعافاة منھا:

 استمارة الطلب الموقع علیھا، وقرار بالقبول في فعالیة نشاطات ما بعد الظھر، ونسخ عن فواتیر الزبون، ونسخ عن توضیحات الدخل.
 

 لعاب والمعافاة من دفع الرسوم:رسوم الوجبة الخفیفة لفعالیة نشاطات ما بعد الظھر لبستان األ

التخفیض بأثر  یتم التقدم بالطلب للمعافاة من دفع الرسوم باستمارة الطلب الموقع علیھا وكذلك مستندات الدخل والمصاریف المرفقة بھا. إذا كان یُطلب
 رجعي، فیتوجب أن تكون المستندات عن الفترة التي یُطلب التخفیض عنھا.

بار كل الدخل الصافي للعائلة وكذلك المصاریف بما فیھا أجرة السكن/تكالیف خدمات وصیانة السكن ومدفوعات الكھرباء والمیاه كدخل یُؤخذ بعین االعت
، وال وفوائد قرض التعلیم أو قرض المسكن والجزء األساسي من دعم الدخل المعیشي. ال یؤخذ بعین االعتبار على سبیل المثال سداد القرض كمصروف

 تأمین وال فواتیر الھاتف وال المدفوعات لدائرة الجبایة. مدفوعات ال

 
 
 

 

 

 

 :تُرسل الطلبات مع ملحقاتھا إلى العنوان
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