
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قواعد دیار الحضانة
 ودیار أوقات الفراغ

 

 2020یولیو 



ودیار  مرحبًا بكم في دیار الحضانة
 أوقات الفراغ في بلدیة بیتیو

 
 

 Förskolaدار الحضانة 
  سنوات. 5-1لألطفال في عمر  مخصصة یوجد دیار حضانة تابعة للبلدیة ودیار حضانة منفصلة، وھي

 یحق لألطفال الحصول على مكان واحد في البلدیة.
 ال یحق لألطفال الحصول على مكان في بلدیتین في الوقت نفسھ.

 األماكن التي تعرضھا البلدیة ھي التالیة:دائل ب
 
 

 یعمالن أو یدرسان الوالدینعندما یكون  .1
یلتزم على البلدیة التي یقیم فیھا الطفل والذي یعمل أولیاء أمره/والدیھ أو یدرسان، عرض مكان في دار الحضانة لمدة عمل 

أصبح أحد أولیاء األمر/الوالدین عاطالً عن العمل، یجب أن یتم في حالة ما إذا  الوالدین أو الدراسة، بما في ذلك وقت التنقل.
 www.pitea.se/barnplaceringإلى البلدیة عن طریق خطیًا اإلشعار عن ذلك 

 

  عندما یكون ولي األمر یبحث عن عمل .2
 

وعندما  ساعة في األسبوع. 15عن عمل الحصول على مكان في دار الحضانة بمدة  یحق للطفل الذي لدیھ ولي أمر/والد باحث
لزیادة أوقات حضور الطفل في دار الحضانة عن طریق  خطي على عمل یجب التقدم بطلب یحصل ولي األمر

www.pitea.se/barnplacering 
 

 اإلمكانیات المتوفرة فيساعة في األسبوع بناًء على  15جدول الطفل الذي لدیھ مكان ب  یقررسؤول أن یحق للمدیر الم
 دار الحضانة.

 سنوات 5-1إجازة الوالدین مع أخ/أخت/إخوة في عمر  لدیھعندما یكون ولي األمر  .3
 

بالتزامن مع والدة طفل آخر وعندما یكون ولي األمر لدیھ إجازة الوالدین، سواء قبل والدة الطفل أو بعدھا، یتم تنقیص عدد 
ساعة في األسبوع بعد الحصول على إشعار من مصلحة  15سنوات إلى  5-1ساعات وجود الطفل/األطفال الذین عمرھم 

 الضریبة الوطنیة.
 

ساعة في األسبوع بناًء على اإلمكانیات المحلیة  15جدول الطفل الذي لدیھ مكان ب  رریقیحق للمدیر المسؤول أن 
 في دار الحضانة.المتوفرة 

 

 .www.piteaوعندما یرجع ولي األمر/الوالد إلى العمل أو الدراسة، یجب التقدم بطلب جدید عن طریق 
se/barnplacering 

 

 أشھر. 4ویتم عرض مكان في غضون 
 

 سنوات 5إلى  3لألطفال في عمر  )ALLMÄN FÖRSKOLA(دار الحضانة العمومیة  .4
 

 ساعة في السنة. 525سنوات الحصول على مكان في دار الحضانة العمومیة بمقدار  5-3یجق لجمیع األطفال في عمر 
وتتبع دار  ثالث سنوات.یُعرض المكان في دار الحضانة العمومیة ابتداًء من فصل الخریف الذي یبلغ فیھ الطفل عمر 

الحضانة العمومیة الجدول الدراسي وجدول العطل المدرسیة مما یعني أن الطفل الذي یرتاد دار الحضانة العمومیة یكون 
في حالة العمل أو الدراسة یجب على ولي األمر التقدم بطلب خطي عن طریق  إجازة أثناء العطل المدرسیة. لدیھ

www.pitea.se/barnplacering . 
 

 أشھر 4ویتم عرض مكان في غضون 
 

 المتوفرة ساعة في األسبوع بناًء على اإلمكانیات المحلیة 15جدول الطفل الذي لدیھ مكان ب  یقرریحق للمدیر المسؤول أن 
 في دار الحضانة.



 )Nattisأوقات العمل غیر المریحة (نظام مالحظة األطفال في  .5
 

انظر العنوان "أوقات العمل غیر  تعرض البلدیة نظام مالحظة األطفال في أوقات العمل غیر المریحة أو غیر المنتظمة.
 المریحة وغیر المنتظمة".

 
 

 التسجیل في دار الحضانة
ضانة أن یتقدموا بطلب عن طریق تسجیل الدخول یجب على أولیاء األمر/الوالدین الذین لدیھم حاجة إلى مكان في دار الح

 االلكتروني.

 www.pitea.se/barnplaceringیجب التقدم بالطلب عن طریق  

إذا كنت ترغب في الحصول على مكان في دار الحضانة في أغسطس/سبتمبر یجب أن یصل الطلب إلى إدارة التربیة والتعلیم 
 آذار/مارس كحد أقصى. 31في 

 

إذا كنت ترغب في الحصول على مكان في دار الحضانة في ینایر/فبرایر یجب أن یصل الطلب إلى إدارة التربیة والتعلیم في 
 مبر كحد أقصى.أیلول/سبت 15

 

تاریخ السابقة لأشھر  4 خالل ال أشھر منذ تاریخ وصول الطلب أو 4تھدف إدارة التربیة والتعلیم إلى عرض مكان في غضون 
 المكان المطلوب.

 

مكانًا ویُعرض  عند توزیع األماكن یتم األخذ بعین االعتبار قدر اإلمكان رغبة أولیاء األمر/الوالدین والمسافة إلى دار الحضانة.
 بالدرجة األولى في المنطقة المرغوبة، وبالدرجة الثانیة والثالثة في دار الحضانة التي یوجد فیھا أماكن شاغرة.

 

تاریخ  استعمالیجوز لإلخوة األصغر  تاریخ الطابور. الذي یعتبرتاریخ والدة الطفل یتم األخذ بعین االعتبار عند توزیع األماكن 
 سنوات. 6تموز/یولیو في السنة التي یبلغ فیھا األخ/األخت عمر  31والدة أخ/أخت أكبر كتاریخ الطابور لغایة 

 

  عند وصول الطلب یتم تسجیل الطفل في قائمة االنتظار.
 ویتم التأكید عن وصول الطلب بالبرید االلكتروني إلى ولي األمر/الوالد.

التأكید على ذلك عن طریق التسجیل االلكتروني في غضون علیھ یجب فموافقة على المكان المقترح ولي األمر/الوالد ال أرادإذا 
 .أسبوع

 

طلب جدید في حالة التقدم بفي حالة عدم وصول التأكید في الوقت المحدد یتم اعتبار أن الوالدین رفضا المكان، ویجب حینذاك 
 بأربعة أشھر جدیدة.وجود حاجة إلى مكان، ومع اعتبار مدة معالجة 

 

 .18:30-06:00أوقات عمل دار الحضانة ھي 
 
 

یتم تقدیر مدة التأقلم إلى  ال تنس أنھ یجب األخذ بعین االعتبار مدة التأقلم عندما تقود بتحدید تاریخ بدء الطفل في دار الحضانة.
 أسابیع. 1-2

 

طلب جدید التقدم بالمكان ویجب  إلغاءدایة المتفق علیھ، یتم یوم من تاریخ الب 30إذا لم یبدأ الطفل في دار الحضانة في غضون 
 www.pitea.se/barnplaceringعن طریق 

 
 

 Förskoleklassالصف التمھیدي 
مكان في دار الحصول على عندما یحین الوقت لكي یبدأ الطفل في الصف التمھیدي وإذا كان أولیاء األمر/الوالدین یرغبان في 

 أوقات الفراغ فال یحتاجان إلى إلغاء المكان في دار الحضانة التابعة للبلدیة.
 

المدرسة یتم حجز مكان في دار أوقات الفراغ، حیث یتم بالتزامن مع تسجیل أولیاء األمر/الوالدین للطفل في الصف التمھیدي في 
المعلومات عن أوقات عمل دار أوقات الفراغ في عطلة الصیف على الموقع  تتوفر ذلك تلقائیًا في أول یوم بعد نھایة عطلة الصیف.

الطفل الصف التمھیدي، یجب إلغاء في حالة ما إذا كان الوالدین ال یرغبان في مكان في دار أوقات الفراغ عندما یبدأ  االلكتروني.
 أیار/مایو. 31بتاریخ أقصاه   www.pitea.se/barnplaceringالمكان في دار الحضانة خطیًا عن طریق 



 Fritidshemدار أوقات الفراغ 
 دیھم أو یدرسان الحصول على مكان في دار أوقات الفراغ.یحق لألطفال الذین یعمل أولیاء أمرھم/وال

 

مستقلة وھي مخصصة لألطفال الذي یبدؤون في الصف التمھیدي/المدرسة لغایة أخرى یوجد دیار أوقات فراغ تابعة للبلدیة و
 سنة. 13 عمر الفصل الدراسي الربیعي الذي یبلغ فیھ الطفل

 

قد یحدث أن یحتاج ذلك إلى مدة  مباشرة عندما یظھر أن الطفل بحاجة إلى مكان فیھا. ویتم عرض مكان للطفل في دار أوقات الفراغ
 معالجة.

 

 www.pitea.se/barnplaceringیجب التقدم بالطلب عن طریق 
 

مكان الطفل  إلغاءخر وعندما یكون ولي األمر لدیھ إجازة الوالدین، سواء قبل والدة الطفل أو بعدھا، یتم بالتزامن مع والدة طفل آ
 في دار أوقات الفارغ بعد الحصول على إشعار من مصلحة الضریبة الوطنیة.

 

 .18:30-06:00أوقات ساعات عمل دار أوقات الفراغ: 
 ، فقد تكون ساعات العمل فیھا مختلفة.6-4ر، أي الصفوف أما دار أوقات الفراغ التي یرتداھا أطفال أكب

المتفق علیھ، یفقد الطفل المكان ویجب التقدم بطلب جدید  یوًما من التاریخ 30إذا لم یبدأ الطفل في دار أوقات الفراغ في غضون  
  في حالة وجود حاجة إلى المكان.

 یحق لألطفال الحصول على مكان واحد في البلدیة.
 لألطفال الحصول على مكان في بلدیتین في الوقت نفسھ.ال یحق 

 

 یتم تسجیل الطفل في دار أوقات الفراغ التابعة للمدرسة المسجل فیھا الطفل.
 
 

 Familjensالحضانة المفتوحة (
Hus ( سنوات.  6-0ملتقى مفتوح للبالغین واألطفال في عمر

www.pitea.se/Invanare/Skola/Forskola/oppen-forskola/ 
 
 

 )Nattisأوقات العمل غیر المریحة وغیر المنتظمة (
في حالة وجود حاجة إلى نظام مالحظة األطفال أثناء المساء واللیل أو عطلة نھایة األسبوع، یوجد نظام مالحظة األطفال في األوقات 

 المریحة في وسط بلدیة بیتیو.غیر 
 

أوقات  تعرض بلدیة بیتیو نظام مالحظة لألطفال الذین یعمل أولیاء أمرھم/والدیھم في المساء أو اللیل أو عطلة نھایة األسبوع.
 وھي مفتوحة على مدار الساعة في عطلة نھایة األسبوع. .08:00-17:00الجمعة -ھي االثنین  Nattisعمل 

 

 17:00، ولكن مع ذلك في الساعة Nattisجدول عمل أولیاء األمر/الوالدین ھو الذي یحدد متى یجوز للوالدین ترك طفلھم في 
 كحد أقرب في أیام األسبوع العادیة.

 

 على األطفال المسجلین في دار الحضانة أو دار أوقات الفراغ وینطبق فقط على: ھذا النظامیُعرض 
 

 لدیھ الحق في الحصول على مكان لطفلھ.فإذا كان یعمل في أوقات غیر مریحة  الذي لدیھ الحضانة المنفردة:ولي األمر/الوالد  .1
 

إذا كان الوالدین االثنین  أولیاء األمر/الوالدین اللذان لدیھما الحضانة المشتركة والمسجالن في قید النفوس في نفس العنوان: .2
 مكان للطفل. الحصول على الحق في لدیھمافیعمالن في أوقات عمل غیر مریحة 

 

إذا كان الوالدین االثنین  أولیاء األمر/الوالدین اللذان لدیھما الحضانة المشتركة والمسجالن في قید النفوس في عنوانین مختلفین: .3
الحضانة المشتركة وھما  أما إذا كان أولیاء األمر/الوالدین لدیھما لدیھما الحق في مكان للطفل.فیعمالن في أوقات عمل غیر مریحة 

مسجالن في قید النفوس في عنوانین مختلفین في بلدیة بیتیو وإذا كان أحد الوالدین فقط لدیھ عمل في أوقات غیر مریحة، فال یحق 
 لھما الحصول على مكان في أوقات العمل غیر المریحة إال في حاالت استثنائیة فقط.

 

 www.pitea.se/barnplaceringیجب التقدم بالطلب عن طریق 
 

 نظام مالحظة األطفال في أوقات العمل غیر المریحة ال یكلف رسوم إضافیة.



 معلومات مشتركة حول دار الحضانة ودار أوقات الفراغ
 

 معلومات
لیلة عید المیالد وأمسیة رأس السنة الجدیدة وأمسیة منتصف اللیل وجمیع أیام العطل تغلق دیار الحضانة/دیار أوقات الفراغ أبوابھا في 

 الرسمیة.
 

إذا كان للطفل مكان ولم یحضر خالل فترة طویلة من الزمن، فیحق للشخص المسؤول في إدارة التربیة والتعلیم إلغاء مكان الطفل 
 دون إشعار مسبق.

 

 من التاریخ الذي تم عرض المكان فیھ.الحظوا أنھ یجب دفع الرسوم ابتداًء 
 

 المبادئ التوجیھیة في حالة مرض الطفل
طبقا لتوصیات ھیئة الصحة العامة فإن القاعدة العامة ھي أن الطفل الذي لدیھ حّمى أو الذي یظھر علیھ التعب أو اإلنھاك لسبب آخر 

ندما یتجمع األطفال في مجموعات تنتشر العدوى بصورة كما أنھ ع أو بسبب المرض، یحتاج إلى البقاء في المنزل واالستراحة.
 ساعة دون تقیؤ/إسھال في حالة انفلونزا المعدة. 48و بدون حّمىالقاعدة األساسیة قبل الرجوع ھي یوم كامل  أسرع كذلك.

 
 اإلجازة

إجازة متواصلة على األقل خالل سنة التوصیة العامة لألطفال في دار الحضانة أو دار أوقات الفراغ ھي أن یكون لدیھم أربعة أسابیع 
عندما یكون ولي األمر في إجازة أو عطلة أخرى، یجب أن یكون الطفل أیًضا في إجازة من دار الحضانة ودار أوقات  تقویمیة.
 الفراغ.

 

 ات الفراغ.لكي یمكن تنسیق العمل خالل العطل واإلجازات ال یمكن عرض أماكن إال في عدد محدود من دیار الحضانة ودیار أوق
 

أنصاف یوم للتخطیط وتطویر  2أیام كاملة في السنة باإلضافة إلى  3تغلق دیار الحضانة ودیار أوقات الفراغ أبوابھا خالل 
 الكفاءات.

 

یجب اإلعالم عن الحاجة إلى مكان  یمكن عرض مكان في دار حضانة/دار أوقات فراغ أخرى في تلك األیام إذا دعت الحاجة.
 بصورة مسبقة. على األقل أسبوعین، األفضل ثالثة أسابیعبصورة مسبقة، 

 

 ال یتم خصم أي رسوم لھذه األیام.
 

 إلغاء المكان
یجب على الحاضنین  یوًما ویتم تقدیرھا منذ تاریخ وصول طلب إلغاء المكان إلى إدارة التربیة والتعلیم. 60فترة اإلخطار ھي 

 www.pitea.se/barnplaceringجیل الدخول في االثنین اإلعالم عن إلغاء المكان عن طریق تس
 

 یجب النقاش عن ذلك مع المدیر المسؤول. خالل فترة اإلخطار یحق ألولیاء األمر/الوالدین استعمال المكان طبقا للجدول كالمعتاد.
 
 

 الرسوم/األسعار
صاحب المكان ھو ولي األمر/الوالد الذي تقدم بطلب وحصل على مكان  ملزمون بدفع رسوم.صاحب المكان/أصحاب المكان 

 لطفلھ.
 

في حالة وجود صاحبي مكان وھما مقیمان معًا فتتم محاسبتھما بصورة  في حالة وجود صاحب مكان واحد فیتم محاسبتھ ھو فقط.
 مشتركة وكالھما مسؤوالن عن دفع كافة المبلغ.

 

صاحبي مكان ولیس لدیھما نفس العنوان والطفل یسكن عندھما بالتبادل، وكالھما بحاجة إلى مكان في دار الحضانة في حالة وجود 
 و/أو دار أوقات الفراغ، فتتم محاسبة كل منھما لوحده لجزء الرسم الذي تم تقدیره حسب دخلھ.



ال یمكن عرض مكان  دار الحضانة أو دار أوقات الفراغ.صاحب المكان الذي ال یدفع الرسوم یمكنھ فقدان المكان في 
 جدید طیلة مدة وجود الَدین.

 

 إذا كانت ھناك حاجة إلى مكان جدید بعد دفع الَدین یجب التقدم بطلب جدید عن طریق
www.pitea.se/barnplacering 

 

 فاتورة منذ تاریخ عرض المكان لكم. الحظ أنكم تحصلون على
 

 تقدیر الرسوم
نقطة االنطالق لتقدیر الرسوم ھي المداخیل الكاملة قبل دفع الضریبة لألسرة المعیشیة/األسر المعیشیة التي ینتمي إلیھا صاحب 

وبالتالي یعتبر المتعایشین  المتعایشین.ویعنى باألسرة المعیشیة الحاضن الوحید أو الحاضنین المتزوجین أو  المكان/أصحاب المكان.
أو المتزوجین كأسرة معیشیة واحدة حتى لو لم یكن لدیھما أطفال مشتركین ویتم تقدیر الرسوم حسب مداخیلھما سویة، أي الراتب قبل 

نة، انظر "رسوم ساعة/س 525سنوات ألن دار الحضانة العمومیة مجانیة ل  5-3یتم تخفیض الرسوم لألطفال في عمر  دفع الضریبة.
 دار الحضانة".

 
 التقریر عن المداخیل

دار أوقات الفراغ یجب تقدیم بیانات الدخل إلدارة التربیة والتعلیم في عند حصول الطفل على مكان في دار الحضانة أو 
 www.pitea.se/barnplaceringعن طریق 

یلتزم على أصحاب المكان تقدیم بیانات دخل  م التقریر عن الدخل فتتم محاسبة الرسوم التي تعادل السعر األعلى.إذا لم یت
 الظروف العائلیة. جدیدة في حالة تغیر الدخل أو تغیر

 

 یحق للبلدیة أن تطلب بیانات الدخل من رب العمل أو صندوق البطالة أو مصلحة الضریبة.
 

 للضریبة تؤخذ بعین االعتبار لتحدید الرسوم جمیع المداخیل الخاضعة
 (أي قبل دفع الضریبة). الشھري یتم تحدید الرسوم حسب الدخل اإلجمالي

 

 الراتب والتعویضات األخرى المتعلقة بالتوظیف. •
 

 التعویض لوالدي بیت التربیة العائلیة. •
 

 معاش التقاعد (غیر معاش األطفال). •
 

 استثناءات).عائد حیاتي (یوجد بضعة  •
 

 نقدیة الوالدین. •
 

 نقدیة الرعایة من صندوق التأمینات العامة، الجزء الخاضع للضریبة. •
 

 التعویض المرضي/النقدیة المرضیة. •
 

 تعویض البطالة/دعم سوق العمل. •
 

 التعویض الدراسي •
 

 التعلیم الخاص بسوق العمل. •
 

 فائض النشاط التجاري. •



 تى یجب دفع الرسومكیف وم
شھًرا في السنة للشھر  12یجب دفع الرسوم خالل  یحصل صاحب المكان/صاحبي المكان على فاتورة شھریة للدفع الالحق.

 من كل شھر. 30السابق ویجب دفعھا قبل 
 

، 2الثانیة في األسرة (الطفل )، والرسم األكثر قرباً منھ یُدفع للطفل بالدرجة 1یُدفع الرسم األعلى ألصغر طفل في األسرة (الطفل 
 ال یُدفع أي رسوم للطفل الرابع. الذي یذھب مثالً إلى دار أوقات الفراغ).

 یوم. 60یجب دائًما دفع الرسوم خالل فترة اإلخطار ب 
 صاحب المكان الذي ال یدفع الرسوم یمكنھ فقدان المكان في دار الحضانة أو دار أوقات الفراغ.

 
 مستوى األسعارتسلیم الجدول وتغییر 

عندما یحصل الطفل على مكان في دار الحضانة/دار أوقات الفراغ یجب على صاحب المكان تقدیم جدول لفترة وجود الطفل طبقًا 
یمكن للمدیر طلب شھادة وجدول خطي من صاحب  لحاجة األسرة، أي أوقات عمل أو دراسة الوالدین بما في ذلك وقت التنقل.

ن بسبب البطالة أو إجازة الوالدین أو الرجوع إلى العمل/الدراسة یجب تقدیم جدول جدید في النظام عند تغییر المكا العمل.
 االلكتروني للحضور.

 

في حالة الدراسة/العمل خالل إجازة الوالدین یجب تسلیم شھادة عند طلب تغییر الجدول، التي یظھر فیھا أنھ ال یوجد أي تعویض من 
في حالة البطالة یجب اإلعالم عن ذلك خطیًا للمدیر في دار الحضانة/دار أوقات الفراغ التي یذھب  .صندوق التأمینات االجتماعیة

 ویقوم المدیر بإشعار إدارة التربیة والتعلیم عن التغییر. إلیھا الطفل.



  أسعار دیار الحضانة في بلدیة بیتیو

 
 

 یتم تحدید الرسوم حسب % من الدخل اإلجمالي لألسرة المعیشیة طبقا لما یلي:
 
 

  
% من 
 المداخیل

 1سعر المكان 
 2بدوام كامل وعمر 

 سنوات ولكن كحد أقصى

 السعر للطفل الذي یحتاج إلى
رعایة عالوة على دار 

 5-3 عمر الحضانة العمومیة
 سنوات

 
 

 ولكن كحد أقصى

 كرونھ 1,035 %)2,1% (= 30تخفیض  كرونھ 1,478 % 3 1الطفل 

 كرونھ 690 %) 1,4% (= 30تخفیض  كرونھ 986 % 2 2الطفل 

 كرونھ 345 %) 0,7% (= 30تخفیض  كرونھ 493 % 1 3الطفل 

 كرونھ في الشھر تدفع السعر األعلى. 49,280األسرة المعیشیة التي دخلھا یتجاوز 
 

 
 

 كرونھ في الشھر 16,000لمداخیل األقل من األسعار التي تنطبق على ا
 

األسرة المعیشیة التي دخلھا  كرونھ في الشھر تدفع رسوماً أقل. 16,000یقل عن األسرة المعیشیة التي دخلھا اإلجمالي 
 كرونھ في الشھر ال تدفع أي رسوم. 7,000یقل عن 

 
 

 نشاطات دیار الحضانة
 األطفال التربوي) ة(دار الحضانة ونظام مالحظ

 رسوم الطفل الذي یحتاج إلى
 رعایة خارج دار الحضانة العمومیة 

 
 3الطفل  2الطفل  1الطفل  المداخیل 3الطفل  2الطفل  1الطفل 

15,000 - 15,999 2.7% 1.8% 0.9% 1.9% 1.3% 0.6% 
14,000 - 14,999 2.4% 1.6% 0.8% 1.7% 1.2% 0.5% 
13,000 - 13,999 2.1% 1.4% 0.7% 1.5% 1.1% 0.4% 
12,000 - 12,999 1.8% 1.2% 0.6% 1.3% 1.0% 0.3% 
11,000 - 11,999 1.5% 1.0% 0.5% 1.1% 0.9% 0.2% 
10,000 - 10,999 1.2% 0.8% 0.4% 0.9% 0.7% 0.1% 
9,000 - 9,999 0.9% 0.6% 0.3% 0.7% 0.5% 0.1% 
8,000 - 8,999 0.6% 0.4% 0.2% 0.4% 0.3% 0.1% 
7,000 - 7,999 0.3% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 

 

 مالحظ األطفال التربوي. نظامو مجلس البلدیة ھو الذي یقرر مستوى الرسوم لدار الحضانة



  أسعار دیار أوقات الفراغ في بلدیة بیتیو

 
 

 یتم تحدید الرسوم حسب % من الدخل اإلجمالي لألسرة المعیشیة طبقا لما یلي:
 
 
 
 

 % من 
 المداخیل

 
 ولكن كحد أقصى

 كرونھ 986 % 2 1الطفل 

 كرونھ 493 % 1 2الطفل 

 كرونھ 493 % 1 3الطفل 
 

 كرونھ في الشھر تدفع السعر األعلى. 49,280األسرة المعیشیة التي دخلھا یتجاوز 
 

 
 

 كرونھ في الشھر 16,000األسعار التي تنطبق على المداخیل األقل من 
 

األسرة المعیشیة التي دخلھا  كرونھ في الشھر تدفع رسوماً أقل. 16,000األسرة المعیشیة التي دخلھا اإلجمالي یقل عن 
 كرونھ في الشھر ال تدفع أي رسوم. 7,000یقل عن 

 
 

 3الطفل  2الطفل  1الطفل  المداخیل

15,000 - 15,999 1.9% 0.9% 0.6% 
14,000 - 14,999 1.7% 0.8% 0.5% 
13,000 - 13,999 1.5% 0.7% 0.4% 
12,000 - 12,999 1.3% 0.6% 0.3% 
11,000 - 11,999 1.1% 0.5% 0.2% 
10,000 - 10,999 0.9% 0.4% 0.1% 
9,000 - 9,999 0.7% 0.3% 0.1% 
8,000 - 8,999 0.4% 0.2% 0.1% 
7,000 - 7,999 0.1% 0.1% 0.1% 

 

 مجلس البلدیة ھو الذي یقرر مستوى الرسوم لدار أوقات الفراغ.


