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التغییرات التي طرأت على مدفوعات الزبون (الرسوم) للتربیة المبكرة

من للتربیة المبكرة على مستوى الدولةمدفوعات الزبون أُسس .1/1/2018قد تغیرت ابتداًء

.تؤثر في رسوم التربیة المبكرة، وكلیھما قد تغیرحدود الدخل للعائلة ونَِسب الرسوم ·

من رسوم %50بعد التغییر فإن رسوم الطفل الثاني للعائلة الموجود في الرعایة المبكرة سوف تكون ·
.الحالیة%90التربیة المبكرة الكلیة، بدل من 

سوف تبقى كما ) طفل/یورو290(والحد األقصى ) طفل/یورو27(الحد األدنى لرسوم الرعایة المبكرة ·
. ھي

حدود الدخل للعائلة ونَِسب الرسوم

*حجم العائلة

األفراد)عدد (

حد الدخل 
یورو/الشھر

الحد األدنى للرسوم نسبة الرسوم
یورو/طفل27

الدخل

الحد األقصى للرسوم 
یورو/طفل290

الدخل

اآلن
1/1/2018

اآلن
1/1/2018

اآلن
1/1/2018

اآلن
1/1/2018

2
19152050

11,510,72150230244374760

3
19152646

9,410,72202289849955356

4
2053

30037,910,72395325557185713

5219133617,910,72533361358626071

6232837187,910,72670397059996428

في أسرة واحدة بعقد زواج عادي أو بالزواج العرفي أو معًایُحسب من ضمن العائلة الشخصین اللذین یعیشان *) 
.وكذلك األطفال القاصرین لكلیھما الذین یعیشوا معھما في نفس األسرةبالشراكة، 

تقوم لجنة التربیة والتعلیم ). أخ أو أخت/یورو40(یُمنح في ھلسنكي تخفیض األخ أو األخت الخاص بالبلدیة وقدره 
. الزبون في ھلسنكي في شھر ینایر من خالل اللجنة) رسوم(مدفوعات أُسسبتداول أمر تحدید 
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التغییرات في قیمة الفاتورة

من المفضل أن تقوم جمیع . التربیة المبكرة سوف تنخفض) رسوم(مدفوعات ، فإن معظم تالدخل ارتفعودألن حد
، )طفل/یورو290(العائالت وخاصة تلك التي دفعت حتى اآلن الحد األقصى للرسوم الشھریة للتربیة المبكرة 

.بالتدقیق في قدر دخلھا منذ بدایة ھذه السنة

توجب تغیر الدخل، فیإذا . إذا بقي الدخل كما ھو دون أن یتغیر، فإن ذلك ال یتطلب من العائلة أن تقوم بفعل أي شيء
:على العائلة أن ترسل مستندات الدخل إلى العنوان

Kasvatus ja koulutusالتربیة والتعلیم
Asiakasmaksut ja laskutusالزبون والفواتیر) رسوم(مدفوعات 

3001PL 3001صندوق برید 
00099Helsingin kaupunkiمدینة ھلسنكي 00099

2018التربیة المبكرة لسنة ) رسوم(المواعید التقدیریة إلرسال الفواتیر بشأن مدفوعات 

.في بدایة السنة2018الزبون الُمحدّثة، سوف تُؤخر إرسال فواتیر ) رسوم(مدفوعات أُسس
:لھ للربیع ھو كما یليالُمخططالجدول 

.في شھر ینایرسوف نرسلھا كالمعتاد 2017الفاتورة عن شھر دیسمبر سنة ·
.سوف نرسلھا في شھر مارس2018الفاتورة عن شھر ینایر ·
.سوف نرسلھا في بدایة شھر أبریل2018الفاتورة عن شھر فبرایر ·
.سوف نرسلھا في نھایة شھر أبریل2018الفاتورة عن شھر مارس ·
حسب الجدول سوف یكون إرسال الفواتیر . سوف نرسلھا في شھر مایو2018الفاتورة عن شھر أبریل ·

.المعتاد منذ بدایة شھر أبریل، أي أن فاتورة الشھر السابق سوف تُرسل في الشھر التالي

:معلومات إضافیة

بإمكانك أن تتواصل مع مدفوعات (رسوم) الزبون للتربیة والتعلیم إذا كان لدیك أسئلة متعلقة بالفواتیر: بالبرید 
)الھاتفیة(البدالة8600 310 09أو من خالل الھاتف: varhaiskasvatus.maksut@hel.fiاإللكتروني 


