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مدفوعات الزبون (الرسوم) والتخفيض والمعافاة من الدفع لفعالية نشاطات ما بعد الظهر للمدرسة
مدفوعات الزبون (الرسوم):
 100يورو/الشهر عن الفعالية التي تنتهي الساعة  16.00أو
 120يورو/الشهر عن الفعالية التي تنتهي الساعة 17.00
سوف نقوم بتحصيل نصف الرسوم الشهرية عن شهر أغسطس ولن نقوم بتحصيل رسوم عن أيام الفعالية لشهر يونيو.
لن تكو ن هناك معافاة بشأن دفع الرسوم عن فترة إجازة شهر سبتمبر وال عن فترة إجازة شهر ديسمبر وال عن فترة إجازة عطلة التزلج على الجليد.
إذا تغيب الطفل عن فعالية نشاطات ما بعد الظهر
 ...من الممكن تخفيض الرسوم الشهرية إلى النصف إذا تغيب الطفل لمدة  11يوم أو أكثر خالل الشهر التقويمي بسبب المرض .يتوجب تقديم شهادة من
الطبيب أو الممرضة بخصوص المرض.
 ...إذا غاب الطفل بسبب المرض طوال مدة الشهر التقويمي ،فإنه ال تتم جباية الرسوم الشهرية أي يعافى من الدفع .يتوجب تقديم شهادة من الطبيب أو
الممرضة بخصوص المرض.
 ...يتوجب على ولي األمر أن يبلغ مرشد المجموعة عن الغياب مسبقاً ،إذا كان سبب الغياب طوال فترة الشهر التقويمي هو سب ًبا آخر غير المرض.
حينئذ تتم جباية نصف الرسوم الشهرية.
إذا كان ولي األمر يريد تغيير فترة الفعالية اليومية (الساعة  16أو الساعة  ،)17يجب إبالغ منتج الخدمة عن األمر كتابيا ً قبل شهر واحد تقويمي على
األقل من بدء التغيير.
إذا لم ت ُدفع الرسوم الشهرية حتى آخر يوم محدد للدفع ،فمن الممكن جبايتها مع الفائدة عن التأخير وفقا ً لقانون الفائدة .إذا لم ت ُدفع الرسوم الشهرية
على اإلطالق ،فمن الممكن جبايتها من خالل دائرة الجباية.
التقدم بطلب تخفيض الرسوم أو المعافاة منها:
سوف تحصل على استمارة الطلب كملحق مع القرار الذي يُرسل بالبريد إلى البيت .جدول حد الدخل اإلجمالي لتخفيض الرسوم أو المعافاة منها ابتدا ًء
من  2017/3/1وسارية المفعول بشكل مستمر:
عدد األفراد في
العائلة
2
3
4
5
6

ال ت ُحصل رسوم الزبون
حد الدخل (يورو)
2150
2202
2395
2533
2670

ت ُخفض رسوم الزبون إلى
النصف حد الدخل (يورو)
3292
3599
4057
4195
4332

من الممكن طلب تخفيض الرسوم أو المعافاة منها عند وصول أول فاتورة إلى البيت.
بالنسبة لفصل الخريف الدراسي يتوجب طلب تخفيض الرسوم أو المعافاة منها حتى  . 12/31يتم إصدار القرار كحد أقصى لمدة سنة فعالية واحدة للمرة
الواحدة .بخصوص فصل الربيع الدراسي فقط ،يتوجب التقدم بطلب القرار حتى تاريخ .5/31
يُرفق بطلب تخفيض الرسوم أو المعافاة منها:
استمارة الطلب الموقع عليها ،وقرار بالقبول في فعالية نشاطات ما بعد الظهر ،ونسخ عن فواتير الزبون ،ونسخ عن توضيحات الدخل.
رسوم الوجبة الخفيفة لفعالية نشاطات ما بعد الظهر لبستان األلعاب والمعافاة من دفع الرسوم:
يتم التقدم بالطلب للمعافاة من دفع الرسوم باستمارة الطلب الموقع عليها وكذلك مستندات الدخل والمصاريف المرفقة بها .إذا كان يُطلب التخفيض بأثر
رجعي ،فيتوجب أن تكون المستندات عن الفترة التي يُطلب التخفيض عنها.
كدخل يُؤخذ بعين اال عتبار كل الدخل الصافي للعائلة وكذلك المصاريف بما فيها أجرة السكن/تكاليف خدمات وصيانة السكن ومدفوعات الكهرباء والميا
وفوائد قرض التعليم أو قرض المسكن والجزء األساسي من دعم الدخل المعيشي .ال يؤخذ بعين االعتبار على سبيل المثال سداد القرض كمصروف ،وال
مدفوعات التأمين وال فواتير الهاتف وال المدفوعات لدائرة الجباية.
ت ُرسل الطلبات مع ملحقاتها إلى العنوان:
مدينة هلسنكي ،التربية والتعليم ،مدفوعات (رسوم) الزبون والفواتير.
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