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 2/4/2020نشرة معلومات ألولياء األمور 

 تعويض القدر الكلي كامالً لمدفوعات الزبون للرعاية الُمبّكرة  

جيه الحكومي،  فعالية عمل التربية الُمبكرة لحضانات األطفال والرعاية اليومية العائلية تعمل على الرغم من الوضع الخاص بفيروس كورونا. وفقاً للتو
 فإن التوصية الُمشدد عليها على كل حال، هي أن تقوم العائالت التي تتوفر لديها اإلمكانية، برعاية األطفال في البيت.  

تي  وض القدر الكلي كامالً لمدفوعات الزبون عن حضانات األطفال والرعاية اليومية العائلية لألطفال التابعة لمدينة هلسنكي، عن الفترة السوف نع
ون  . سوف نعوض مدفوعات الزب 3/2020/ 18تتم رعاية األطفال أثناءها في البيت أثناء فترة التوصية بالغياب. بدأت فترة التوصية بالغياب بتاريخ  

 عن كل يوم غياب. غياب الطفل عن التربية المبكرة ال يتطلب إجراءات من العائالت بخصوص مدفوعات الزبون. 

( تم تأخير إرسال  17/3/2020  -  1تُرسل الفاتورة بخصوص مدفوعات الزبون للتربية المبكرة دائماً عن الشهر الذي انقضى. بخصوص شهر مارس )
 ويوم استحقاق الدفع للفاتورة هو في شهر مايو.  الفواتير حتى نهاية شهر أبريل،  

 الوضع كما هو عليه سابقاً ألولئك الذين في الرعاية الُمبكرة 

 يعي.  األطفال الذين يُشاركون في الرعاية الُمبّكرة تبقى مدفوعات الزبون بالنسبة لهم كما كانت عليه من قبل، ويتم إرسال الفاتورة بشكل طب 
 

متوجب أخذها  يتوجب اإلبالغ عن التغييرات المحتملة المتعلقة بدخل العائلة في أسرع وقت ممكن إلى مدفوعات الزبون للتربية الُمبّكرة. اإليصاالت ال
زبون للتربية  بعين االعتبار عند تدقيق مدفوعات الزبون )على سبيل المثال إيصاالت التسريح من العمل أو فسخ عقد العمل( تُرسل إلى مدفوعات ال

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

لكتروني اآلمن. إذا أردت أن تُرسل البيانات بالبريد اإللكتروني اآلمن، فاطلب البريد  تُرسل بيانات الدخل إلى مدفوعات الزبون أما بالبريد أو بالبريد اإل
. سوف تحصل على رسالة كرد، باإلجابة عليها يكون بإمكانك إرفاق  varhaiskasvatus.maksut@hel.fiاإللكتروني اآلمن من العنوان: 

 فال للطفل.   إيصاالت الدخل. يتوجب أن تُذكر في الرسالة أيضاً حضانة األط

 

 ( Niclas Grönholmنيكالس قرونهولم )  (Satu Järvenkallasساتو يارفينكاالس )
 ُمدير مجموعة الخدمات باللغة السويدية   ُمديرة التربية المبكرة
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