Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid
Det må søkes på nytt for hvert barnehageår
Dersom dere oppfyller kriteriene under kan dere søke om redusert foreldrebetaling og gratis
kjernetid. Den nyeste skattemelding må legges ved. Frist 15. juni.
1. Det kan søkes om redusert foreldrebetaling slik at ingen husstander betaler mer enn
6 % av samlet skattbar inntekt.
2. Det kan søkes om gratis kjernetid 20 t/u for 3,4 og 5-åringer. Dette gjelder fra det
barnehageåret som starter i august det året barnet fyller 3 år.
Søknadsskjema finner dere på www.vennesla.kommune.no – barnehage – søk redusert
foreldrebetaling – søknad om redusert foreldrebetaling. Søknaden sendes elektronisk, om
vedleggene ikke kan lastes opp, krysser dere av for at de ettersendes. De sendes da til
Vennesla Kommune, Postboks 25, 4701 Vennesla. Merk: Redusert foreldrebetaling.
Dersom dere trenger hjelp, kan dere henvende dere i kommunens servicetorg.

Språk: Arabisk

طلب لتخفيض مدفوعات الوالدين وللحصول على وقت مجاني في ساعات العمل األساسية
يجب التقديم من جديد في كل سنة رياض أطفال
 فيمكنك التقدم بطلب للحصول على أجر مخفض لألبوين بالنسبة لرياض األطفال ووقت، إذا كنت تستوفي المعايير أدناه
. يونيو حزيران15  الموعد النهائي. يجب إرفاق آخر إقرار ضريبي مع الطلب.مجاني في ساعات العمل األساسي
 من٪6  يمكنكم التقدم بطلب للحصول على تخفيض لمدفوعات األبوين بحيث أن ال تدفع كل أسرة أكثر من.1
.الدخل الخاضع للضريبة
 في األسبوع/  ساعة20  يمكنكم التقدم بطلب للحصول على وقت مجاني في ساعات العمل األساسية حتى.2
 ينطبق ذلك على سنة رياض األطفال التي تبدأ في أغسطس آب من العام الذي. سنوات5  و3،4 لألطفال بعمر
. سنوات3 يبلغ فيه الطفل
) ثمbarnehage(  في قسم الروضة- www.vennesla.kommune.no يمكن العثور على نموذج الطلب على موقع
 يتم إرسال- )søknad om foreldre redusertbetaling( التقدم بطلب للحصول على تخفيض مدفوعات الوالدين
 فتأكد من إلغاء تحديدها لتستطيع ارسال الطلب وفي هذه الحالة يجب،  ولكن إذا تعذر تحميل المرفقات،الطلب إلكترونيًا
Redusert ( : ضع مالحظة على الظرف. فينيسال4701 ، 25 ب. ص، إرسال تلك المرفقات إلى بلدية فينيسال
.) مدفوعات الوالدين المخفضةforeldrebetaling
. يمكنك االتصال بمكتب الخدمات في البلدية،إذا كنت بحاجة إلى مساعدة

