
 
  مدينة هلسنكي

  التربية والتعليم 

   
   
   

 
 

 

 

  PL3000, 00099 HELSINGIN KAUPUNKIالعنوان البريدي: 

 مدينة هلسنكي 

 Töysänkatu 2 D, 00510 Helsinki +358 9 310 8600موقع المكان: هلسنكي 

hel.fi/kasvatusjakoulutus 

-Y / FOالرمز التجاري التعريفي 

nummer  :0201256-6 

Postadress :PB 3000, 00099 HELSINGFORS STAD 

Besöksadress :Töysägatan 2 D, 00510 Helsingfors 
 

 4/2020نشرة معلومات ألولياء األمور ×/

 المعافاة من دفع مدفوعات الوجبة الخفيفة لبساتين األلعاب ومن مدفوعات نشاطات ما بعد الظهر لطالب مدارس مرحلة التعليم األساسي 

 األلعابالمعافاة من دفع مدفوعات الوجبة الخفيفة لنشاطات ما بعد الظهر لبساتين 

وللطالب الذين لديهم قرار   3 - 1يتم تنظيم نشاطات ما بعد الظهر لبساتين األلعاب للطالب المشاركين في التعليم في المدرسة للصفوف 
بالدعم الخاص، على الرغم من الوضع المتعلق بفيروس كورونا. وفقاً للتوجيه الحكومي، فإن التوصية الُمشدد عليها على كل حال، هي أن  

 وم العائالت التي تتوفر لديها اإلمكانية، برعاية األطفال في البيت. تق

 مدفوعات الوجبة الخفيفة لنشاطات ما بعد الظهر لبساتين األلعاب: إذا لم يتم استعمال الخدمة، فستكون المعافاة من الدفع للمبلغ كامالا 
 فوعات الزبون لشهر مارس.% من مد50عن الفترة سارية المفعول للتوصيات بالغباب. نقوم بجباية 

 . 5/2020/ 13  - 3/2020/ 18إرشادات مجلس الدولة بخصوص حالة الطوارئ سوف تستمر بالقرار الحالي خالل الفترة 

 المعافاة من دفع مدفوعات الزبون لنشاطات ما بعد الظهر لمرحلة التعليم األساسي  

  2  -   1يتم تنظيم النشاطات الصباحية ونشاطات ما بعد الظهر لمرحلة التعليم األساسي للطالب المشاركين في التعليم في المدرسة للصفوف  
وللطالب الذين لديهم قرار بالدعم الخاص، على الرغم من الوضع المتعلق بفيروس كورونا. وفقاً للتوجيه الحكومي، فإن التوصية الُمشدد  

 ى كل حال، هي أن تقوم العائالت التي تتوفر لديها اإلمكانية، برعاية األطفال في البيت. عليها عل

نُعافي مجموعات نشاطات ما بعد الظهر التابعة لبلدية هلسنكي، ومجموعات ُمنتجي الخدمات الذين يتلقون المساعدة، من دفع مدفوعات 

  الزبون عن فترة التوصية بالغياب كما يلي:

 شهر مارس:

 %. 50قوم بجبابة مدفوعات الزبون عن شهر مارس بنسبة ن
 %. 50نُعافي أولياء األمور عن مدفوعات الزبون لشهر مارس التي تم دفعها بنسبة 

 شهر أبريل: 

إذا لم يُشارك الطفل أثناء  نقوم بجباية المدفوعات بشكل طبيعي من أولياء األمور أولئك، الذين يُشارك طفلهم في الفعالية بقدر كامل. 
 شهر أبريل في الفعالية بسبب حالة الطوارئ، فال تتم جباية مدفوعات من الزبون عن الفعالية.  

 
 شهر مايو:

 . 5/2020/ 13حالة الطوارئ سوف تستمر بالقرار الحالي حتى تاريخ إرشادات مجلس الدولة بخصوص 

إذا لم يُشارك الطفل أثناء  نقوم بجباية المدفوعات بشكل طبيعي من أولياء األمور أولئك، الذين يُشارك طفلهم في الفعالية بقدر كامل. 
 عن الفعالية. شهر مايو في الفعالية بسبب حالة الطوارئ، فال تتم جباية مدفوعات من الزبون  
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جب يتوجب اإلبالغ عن التغييرات المحتملة المتعلقة بدخل العائلة في أسرع وقت ممكن إلى مجال فعاليات التربية والتعليم. اإليصاالت المتو
ى مدفوعات أخذها بعين االعتبار عند تدقيق مدفوعات الزبون )على سبيل المثال إيصاالت التسريح من العمل أو فسخ عقد العمل( تُرسل إل

صول عليه  الزبون للتربية الُمبّكرة لمجال فعاليات التربية والتعليم. كما أنه يتوجب إرسال القرار بشأن دفع البدل النقدي اليومي الذي يتم الح 
 من صندوق البطالة عن العمل أو كيال، لتعديل مدفوعات الزبون.  

بالبريد اإللكتروني اآلمن. إذا أردت إرسال البيانات من خالل  تُرسل بيانات الدخل إلى مدفوعات الزبون أما بالبريد أو 
 البريد اإللكتروني اآلمن، فبإمكانك إرسالها بالبريد اإللكتروني اآلمن من هذا الرابط: 

ent=varhaiskasvatus.maksut@hel.fihttps://securemail.hel.fi/?recipi   
  يتوجب أن يُذكر في الرسالة أيضاً مكان نشاطات ما بعد الظهر واسم القائم بالتنظيم.  

 

 (Leena Palve-Kaunistoكاونيستو )-ليينا بالفي  (Hanna Linnaهانّا ليّنا )
 مسؤولة الخدمات   المديرة

 بعد الظهر لطالب المدارس فعالية نشاطات ما   فعالية منتزه األلعاب

 
 
 

 معلومات إضافية:
 مدفوعات الزبون للتربية الُمبّكرة )إيصاالت الدخل، تعديل مدفوعات الزبون(

 مجال فعاليات التربية والتعليم 
 )البدالة الهاتفية(   8600 310 09، هاتف: 11  - 9الجمعة، الساعة  -مواعيد االتصاالت الهاتفية: االثنين 

varhaiskasvatus.maksut@hel.fi 
 Töysänkatu 2 D, 00510 Helsinkiهلسنكي موقع المكان: 

 PL 51301  ،00099 Helsingin kaupunkiهلسنكي  العنوان البريدي: مدينة 

 الفواتير الخاصة بالتربية الُمبكرة )تغيير يوم استحقاق الدفع وجباية الَدين(
 مدينة هلسنكي/خدمات اإلدارة االقتصادية  

 31025355، فاكس: 25300 310 09هاتف: 
lvelu@hel.fitalpa.asiakaspa   
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