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 بیان معلومات للزبائن 
 

 1/6/2021التغییر الذي طرأ على إضافة البلدیة لدعم الرعایة المنزلیة ابتداء من 
 

بأن تقتصر إضافة ھلسنكي لدعم الرعایة المنزلیة على األطفال الذین  15/12/2020قررت اللجنة التربویة والتعلیمیة في اجتماعھا بتاریخ 
 . 1/6/2021تقل أعمارھم عن سنة واحدة ابتداًء من 

 أتموا سنة واحدة من أعمارھم.  بخصوص األطفال الذین 1/6/2021یتم إزالة إضافة ھلسنكي لدعم الرعایة المنزلیة ابتداًء من 

یورو في  264لألطفال الذین تقل أعمارھم عن سنة واحدة وقدرھا  1/6/2021تُدفع إضافة ھلسنكي لدعم الرعایة المنزلیة ابتداًء من 
 الشھر.

 منح دعم الرعایة المنزلیة 
سنوات ویقوم برعایة الطفل في البیت والد أو والدة  3ره عن من الممكن أن تتقدم بطلب دعم الرعایة المنزلیة العائلة التي لدیھا طفل یقل عم

الطفل أو الزوج/ة أو القرین/ة الذي یسكن مع ولي أو ولیة األمر أو شخص آخر یقوم برعایة الطفل أو راعي/ة مقابل أجر. ینتھي دفع دعم 
 سنوات من عمره. 3الرعایة المنزلیة في موعد أقصاه إتمام الطفل األصغر للعائلة 

 homecareallowance/fi.hel.wwwوكذلك على   www.kela.fi/kotihoidontukiمعلومات عن دعم الرعایة المنزلیة تجدھا على 
 

 القانون (نقود الرعایة وإضافة الرعایة) وإضافة البلدیة (إضافة ھلسنكي)دعم الرعایة المنزلیة یتكون من أجزاء قد سنھا 
یورو/الشھر، باإلضافة لذلك یُدفع إلخوة  342,95وتتم رعایتھ في البیت سنوات  3قدر نقود الرعایة للطفل الذي یقل عمره عن  •

یورو ولإلخوة واألخوات الذین  102,67قدرھا سنوات نقود رعایة  3وأخوات الطفل الذي تتم رعایتھ في المنزل وتقل أعمارھم عن 
 یورو. 65,97سنوات وھم دون سن المدرسة  3تزید أعماھم عن 

 یورو/الشھر. إضافة الرعایة تخص العائلة وتُدفع عن طفل واحد فقط.   183,53-0إضافة الرعایة المرتبطة بالدخل قدرھا  •
تُدفع إضافة ھلسنكي فقط عن الطفل األصغر للعائلة، الذي یُدفع عنھ دعم الرعایة  بإمكان البلدیة أن تدفع باإلضافة لذلك إضافة البلدیة. •

 المنزلیة.
عن الطفل الذي یورو/الشھر  264وقدرھا  1/6/2021ابتداًء من  على إضافة ھلسنكي: إضافة ھلسنكي سوف تُدفع التغیر الذي طرأ •

 عن الطفل الذي أتم سنة واحدة من عمره. 1/6/2021إضافة ھلسنكي لن تُدفع ابتداًء من  یقل عمره عن سنة واحدة.
 

 التقدم بطلب الدعم 
إرشادات التقدم بطلب الدعم  .WH1) إلكترونیاً أو من خالل استمارة الطلب Kelaمن كیال (یُطلب دعم الرعایة المنزلیة مع إضافة ھلسنكي 

www.kela.fi/kotihoidontuki 
 

 التقدم بطلب مكان الرعایة المبكرة 
 یتوجب التقدم بطلب مكان الرعایة المبكرة في موعد أدناه أربعة أشھر قبل الحاجة إلى المكان، أو مباشرةً عندما یعلم الشخص بأنھ بحاجة 

عرف على خیارات التربیة المبكرة وتقدیم الطلبات، ومن الممكن التقدم بطلب مكان الرعایة المبكرة إلكترونیاً: إلیھ. من الممكن الت
ja  vaihtoehdot/-us/paivahoito/paivahoidonkoulut-ja-https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus

asiointi.hel.fi  
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