
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقررات کودکستان و خانه
   کودکان ی سالم برا حاتیتفر

 

 2020 یجوال



  یسالم برا حاتیتفر ی به کودکستانها و خانه ها
 د یخوش آمد  fritidshemکودکان

 
 

 کودکستان 
 . است شده گرفته  نظر در سال ۵ و ۱ بین کودکان برای و شخصی یا باشد کمون مربوط یا  میتواند کودکستان

 هستند  کمون کودکستان در جای یک فقط مستحق کودکان
 باشند  شامل کمون کودکستان دو در همزمان نمیتوانند کودکان

 :مینماید ارائه را شمولیت گزینه پنج کمون
 
 

 ند میک تحصیل یا   کار سرپرست  وقتییکه . 1
  کار آنها والدین /سرپرست و هستند نفوس احوال ثبت سویدن در کودکاینکه برای که دارد مسئولیت  سکونت محل کمون
  تحصیل یا کار اوقات مطابق کودکستان در بودن اوقات. نماید ارائه کودکستان در جای یک  میکنند تحصیل  یا میکنند
  سرپرست بدهند، دست از را خود کار والدین /سرپرست که صورتی در .آمد و رفت وقت  منجمله میباشند، آنها والدین

 . بدهند اطالع تحریری طور به  www.pitea.se/barnplaceringطریق  از را موضوع این باید والدین/
 

 میباشد  کار جستجوی در سرپرست  وقتیکه . 2
 .باشند کودکستان در ساعت ۱۵ هفته یک طول در دارند حق هستند، کار جستجوی در آنها والدین /سرپرست که کودکانی

 ازباید  وقت زیادکردن درخواست آورد بدست را  کار یک  سرپرست اینکه از بعد
 . بگیرد صورت تحریری طور به  www.pitea.se/barnplaceringطریق

 
 مورد در فیصله یک دارد  حق مسئول مدیر دارد، کودکستان در وقت ساعت ۱۵ منظم صورت به  کودک یک زمانیکه

 . نماید اتخاذ را کودکستان، شرایط داشت نظر در با کودک اوقات تقسیم
 

 باشد  سال ۵ الی ۱ بین   کودک یک  با  föräldraledigوالدین  رخصتی در سرپرست  صورتیکه در . 3
  الی ۱ بین که نوزاد کودک برادر یا خواهر برای کودکستان در بودن مدت والدین، رخصتی و کودک یک تولد ارتباط در
 . یابد می تغییر هفته در ساعت ۱۵ به مالیات اداره از اطالع آوردن بدست از بعد و کودک تولد از بعد یا قبل باشد سال ۵
 

 مورد در فیصله یک دارد  حق مسئول مدیر دارد، کودکستان در وقت ساعت ۱۵ منظم صورت به  کودک یک زمانیکه
 . نماید اتخاذ را کودکستان، شرایط داشت نظر در با کودک اوقات تقسیم

 
 طریق از خواستی در یک ،نماید شروع را خود تحصیل یا کار دوباره والدین /سرپرست که صورتی در

www.pitea.se/barnplacering میشود واگذار. 
 

 .میگردد ارایه ماه ۴ طول در کودکستان در جای
 

 

 سال پنج الی سه بین کودکان برای  عمومی کودکستان . 4

 کودکستان در جای .دارند را عمومی کودکستان در بودن حق سال طول در ساعت ۵۲۵  سال، ۵ الی ۳ بین کودکان تمام
  کودکستان. باشد شده پوره کودک سال سه که میگردد ارایه سال آن  höstterminenخزانی نیمای چهار شروع از عمومی
 وقت در که است معنی این به این و مینماید، رعایت را مکاتب ساالنه های رخصتی و درسی اوقات تقسیم عمومی

 از باید درخواستی تحصیل  یا کار صورت در .باشند می رخصت نیز  عمومی کودکستان در کودکان  مکاتب های رخصتی
 .شود واگذار  تحریری طور به www.pitea.se/barnplacering طریق

 
 .میگردد ارایه ماه ۴ طول در کودکستان در جای

 
 مورد در فیصله یک دارد  حق مسئول مدیر دارد، کودکستان در وقت ساعت ۱۵ منظم صورت به  کودک یک زمانیکه

 . نماید اتخاذ را کودکستان، شرایط داشت نظر در با کودک اوقات تقسیم



 (  Nattisناتیس ) نامناسب  وقت  طول  در کودکان از مراقبت  . 5
 

 .میدارد ارایه را نامناسب وقت طول در کودکان از مراقبت کمون کاری، نامنظم اوقات یا مناسب نا وقت در کار جریان در
 

 کودکستان  برای  درخواستی
   e-inloggningالکترونیکی  شدن داخل طریق از دارند کودکستان در جای یک به ضرورت که والدین یا /سرپرستان
 . مینمایند اینرا درخواستی

 
 میگیرد  صورت  www.pitea.se/barnplaceringطریق از درخواستی 

 

 وارد معارف مدیریت به مارچ ۳۱ الی باید درخواستی دارد، وجود سپتمبر /اگست طول در کودکستان در جای تقاضای اگر
 . گردد

 
  معارف  مدیریت به سپتمبر ۱۵ الی باید درخواستی  دارد، وجود فبروری /جنوری طول در کودکستان در جای تقاضای اگر

 . گردد وارد
  تاریخ از قبل ماه ۴ یا درخواستی شدن وارد از بعد ماه ۴ طول  در را کودکستان در جای که میکند کوشش معارف  مدیریت

 .نماید ارایه شمولیت، شده تقاضا
 

 گرفته نظر در امکان حد تا کودکستان به نزدیکی و والدین /سرپرست خواهش کودکستان، به کودک  شمولیت وقت در
  ارایه دارد، وجود جای آنجا در که ی منطقه در سوم و دوم قدم در و آرزومند منطقه در  جای یک اول قدم در. میشود

 . میگردد
 

  یا خواهر تولد تاریخ میتوانند کوچک برادر یا خواهر. آید می حساب به  ködatumشمولیت  نوبت تاریخ کودک، تولد تاریخ
  میشود، پوره ساله ۶ برادر یا خواهر سالیکه جوالی ۳۱ تاریخ الی خود شمولیت نوبت تاریخ  منحیث را خود بزرگ برادر

 . نماید راجستر
 

 .میشود  ثبت  انتظار لیست در کودک شد، وارد درخواستی اینکه از بعد
 

 را شده پیشنهاد جای والدین /سرپرست اگر .میگردد تائید والدین /سرپرست به ایمیل ارسال بوسیله درخواستی شدن وارد
 . گردد تائید هفته یک طول در الکترونیکی شدن داخل طریق از باید این دارد، قبول

 
  اگر و ندارد قبول را شده پیشنهاد  جای سرپرست که میشود تعبیر طوری این نرسید، شده تعین مدت طول در نامه تائید اگر

 . میباشد  دیگر ماه چهار آن بررسی مدت که شود داده جدید درخواستی یک باید دارد وجود کودکستان به ضرورت
 

 میباشد ۱۸.۳۰ و ۰۶.۰۰ بین کودکستان کار اوقات
 

  ۲ الی ۱ بین آمادگی دوره. نمایید حساب را شمولیت تاریخ وقت در  inskolningenآمادگی مدت که باشید داشته یاد به
 . میباشد هفته

 
  و میگردد اخراج کودکستان از او ننمود، شروع را کودکستان به رفتن شمولیت تاریخ از بعد روز ۳۰ طول در کودک اگر
 .گردد واگذار  www.pitea.se/barnplaceringطریق از باید جدید درخواست یک

 

 Förskoleklass یآمادگ صنف
 لغو را کمون کودکستان در جای که نیستند مجبور والدین /سرپرست  نماید، شروع را آمادگی صنف باید کودک  یک وقتیکه
 .میگیرد صورت  کودکان سالم تفریحات خانه در  جای یک درخواست اگر نمایند،

 
  تفریحات خانه در جای  یک  کودک مینماید، شامل آمادگی صنف در را خود کودک والدین /سرپرست اینکه با ارتباط در

  .میگیرد صورت تابستانی  باز فعالیتهای از بعد رسمی اول روز اتومات طور به کار این. مینماید دریافت هم کودکان سالم
 را آمادگی صنف کودک اینکه از بعد اگر. دارد وجود  سایت در تابستانی  باز فعالیتهای  کار اوقات مورد در معلومات

  طور به کودکستان در جای باید صورت  این در ندارد،  وجود کودکان سالم تفریحات خانه در جای به تقاضا نمود شروع
 . گردد فسخ می  ۳۱  الی  www.pitea.se/barnplacering در تحریری



 Fritidshem کودکان یسالم برا حاتیتفر یخانه ها
 . میباشند کودکان سالم تفریحات خانه در جای  مسحق  میکنند تحصیل یا کار شان سرپرست /والدین کودکانیکه

 
  مکتب یا آمادگی صنف که میباشند  کودکانی برای و دارند وجود شخصی هم و کمونی طور  هم کودکان سالم تفریحات خانه

 . شوند  ساله ۱۳ آنها سالیکه بهاری نیماه چهار الی و مینمایند شروع را
 

  .گردد حاصل اطالع جای چنین این به او ضرورت مورد در که میگردد ارایه زمانی کودکان سالم تفریحات خانه در جای
 .باشد داشته وجود میتواند آت اجرا مدت

 

 میگیرد  صورت  www.pitea.se/barnplaceringطریق از درخواستی
 

  از بعد و کودک تولد از بعد یا قبل دارد، قرار والدین رخصتی در مادر یا پدر  و آید می دنیا به برادر یا خواهر یک وقتیکه
 .میگردد فسخ جای مالیات، اداره از اطالع نمودن حاصل

 
 .میباشند ۱۸.۳۰ الی ۰۶.۰۰ ساعت از کودکان سالم تفریحات خانه کار اوقات

 
 .میباشند باز مختلف  وقتهای در میخوانند، درس ۶ الی ۴ صنوف در که بزرگتر کودکان  سالم تفریحات های خانه

 
  از را جای او ننمود، شروع را کودکان سالم تفریحات خانه به رفتن شمولیت تاریخ از بعد روز ۳۰ طول در کودک اگر

 . گردد واگذار باید جدید درخواستی یک ضرورت صورت در و داده دست
 

 دارد  را کمون در جای یک فقط حق کودک
 

 باشد داشته جای کمون دو در همزمان نمیتواند کودک
 

 .است شامل مکتب در  او جاییکه میشود شامل کودکان سالم تفریحات خانه آن در کودک
 

 (  Familjens Hus) کودکستان آزاد
 سال ۶ و ۰ بین کودکان و بزرگساالن برای مالقات آزاد جای

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

 ( Nattis) ی اوقات نامنظم کار ایاوقات کار در وقت نا مناسب 
  پیتیو مرکز در نامناسب وقت در مراقبت ها، رخصتی یا شب نصف شب، در کودکان از مراقبت به ضرورت صورت در

 . دارد وجود
 

  .مینماید ارایه میکنند کار  ها رخصتی یا شب نصف شب،  در که سرپرستان /والدین برای را کودکان از مراقب پیتیو کمون
  طول در این رخصتی روزهای در. میباشند ۰۸.۰۰ الی ۱۷.۰۰ ساعت بین جمعه الی دوشنبه روز از ناتیس کار اوقات

 . میباشد  باز روز شبانه تمام
 

 سرپرست /والدین کاری اوقات تقسیم به ارتباط بگذارند ناتیس در را خود کودک میتوانند سرپرست /والدین وقت چه اینکه
 خانه یا  مکتب در آنها که میگردد ارایه کودکان عده  آن از مراقبت .رسمی روزهای  ۱۷.۰۰ ساعت از سر اما دارد،

 : میگردد ارایه ذیل والدین /سرپرستان برای فقط و باشند نام  ثبت کودکان سالم تفریحات
 

 کودکان از مراقبت حق او میکند کار نامناسب اوقات در سرپرست اگر: شخصی سرپرستی با والدین /سرپرستان .1
 . دارد را نامناسب وقت در

 اوقات در سرپرست دو هر اگر :هستند نفوس احوال ثبت  آدرس یک به که مشترک سرپرستی با والدین/ سرپرستان .2
 . هستند نامناسب وقت در کودکان از مراقبت مستحق   آنها میکنند کار نامناسب

  سرپرست دو هر اگر : هستند نفوس احوال ثبت گوناگون آدرسهای به که مشترک سرپرستی با والدین /سرپرستان .3
 سرپرستی با والدین سرپرستان. هستند نامناسب وقت در کودکان از مراقبت  مستحق آنها میکنند کار  نامناسب اوقات در

 کار  نامناسب اوقات در والدین از یکی  تنها و هستند نفوس احوال ثبت پیتیو کمون در گوناگون آدرسهای به که مشترک



 .دارند را نامناسب  وقت در کودکان از مراقبت حق  استثنایی حاالت در تنها میکند،

 میگیرد  صورت  www.pitea.se/barnplaceringطریق از درخواستی

 . نمیشود اخذ اضافی فیس کدام نامناسب وقت در کودکان از مراقبت برای

 حاتیتفر معلومات مشترک در مورد کودکستان و خانه
 کودکان یسالم برا

 معلومات 
 برای سالم تفریحات های خانه و کودکستانها سرخ، روزهای تمام همچنان و تابستان چله شب و  نو سال شب کریسمس، شب

 . میباشند مسدود کودکان
  اختیار تفویض با میتواند معارف  مدیریت نبود، حاضر طوالنی مدت یک در خود جای در  اما شده نام  ثبت  کودک یک اگر

 . نماید سلب را جای کردن، فسخ بدون و
 
 . بپردازید گردید ارایه تان برای جای که روزی همان از را فیس باید شما که باشید داشته یاد به

 
 کودک  یض ی خط مش ها در صورت مر

  علت به باشد، حال بی و خسته دیگر علت کدام به یا باشد تب دارای کودک یک اگر عامه صحت مقام های توصیه طبق
 سرایت آسانی به مریضی  میکروب میشوند جمع جای  یک در کودکان وقتیکه.باشد آرام و بماند خانه در باید مریضی،

 و استفراق بدون ساعت ۴۸ شکم مریضی صورت در همچنان و میباشد اساسی مقرره یک  تب بدون روز شبانه یک. میکند
 .اسهال

 
 ی رخصت

  اقال طول در گروپ در بودن از رخصتی توصیه دارند جای کودکان سالم  تفریحات خانه یا کودکستان در که کودکانی برای
  از هم کودک باید دارد، را  دیگر رخصتی کدام یا قانونی رخصتی سرپرست وقتیکه. میشود سال، یک در متواتر هفته چهار

 . باشد رخصت کودکان  سالم تفریحات خانه و کودکستان
 

  امکان نمود هماهنگ را طوالنی،  مدت در مکتب های رخصتی و قانونی ی ها رخصتی طول در را فعالیت اینکه برای
 . گردد ارایه جای کودکان سالم تفریحات های خانه و  کودکستانها محدود تعداد یک در که دارد

 
 مسدود لیاقت، بلندبردن و پالنگذاری برای روز نصف ۲ و سال در مکمل روز ۳ کودکان  سالم تفریحات خانه و کودکستان

 .  میباشد
 

 باید ضرورت مورد در. میگردد ارایه دیگر کودکان سالم تفریحات خانه و کودکستان در جای یک ضرورت صورت در
 هفته دو اقال شود، داده اطالع  آن از قبل هفته سه
 

 . نمیگیرد صورت روزها، این برای فیس از کسر
 

 ی فسخ کردن جا
  فسخ مورد در. میشود حساب معارف، مدیریت به کردن فسخ درخواستی شدن وارد روز از این و بوده روز ۶۰ فسخ مهلت
 .دهند اطالع الکترونیکی،  شدن داخل طریق از سرپرست دو هر باید جای کردن

www.pitea.se/barnplacering   
 

 با  صحبت. نمایند استفاده اوقات  تقسیم مطابق جای از که دارند حق والدین یا سرپرست جای، کردن فسخ مهلت جریان در
 . میگیرد صورت مسئول مدیر
 
 تعرفه  /سی ف

  را جای درخواستی که هستند والدینی یا سرپرستان جای صاحب .دارند را فیس پرداخت مکلفیت  جای صاحبان یا صاحب
 .  اند نموده قبول آنرا و نموده

 



  و باشند نفر دو جای صاحب اگر. میشود گذاشته او حساب به فقط فیس صورت این در باشد  نفر یک فقط جای صاحب اگر
 .شود پرداخته مبلغ تمام که دارند مسئولیت آنها و میشود گذاشته آنها دوی هر حساب به فیس میکنند، زندگی یکجا هم با آنها

 
  دو هر و میکند، زندگی آنها با  نوبتی طور به کودک و  نمیکنند، زندگی یکجا هم با آنها و  باشند نفر دو جای صاحب اگر

 شده وارد درخواستی اساس به صورت این  در دارند، کودکان سالم تفریحات خانه و کودکستان در جای یک به ضرورت
 .   میشود گذاشته آنها از یک هر حساب به جداگانه طور به آنها از یک هر فیس بخش

 
. میدهند دست از را کودکان سالم تفریحات خانه یا کودکستان در جایاحتماال  نمیپردازند را  فیس که جای صاحبان  عده آن

 .نمیگردد ارایه باشد مانده باقی قرض زمانیکه تا جدید جای
 از جدید درخواستی یک شد پرداخته قرض اینکه از بعد جای به ضرورت صورت در

 میگیرد صورت  www.pitea.se/barnplaceringطریق

 . میشود گذاشته حساب به گردید ارایه  تان برای جای روزیکه همان از فیس که باشید داشته یاد به
 

 س یمحاسبه ف
. میباشد دارد، تعلق آن  به جای صاحبان /صاحب که خانوار /خانواده مالیه از قبل عایدات مجموعه فیس محاسبه اساس

  یا  مشترک زندگی شریکان.  samborمشترک زندگی شریکان یا زوجین مجرد، افراد از اند عبارت خانوار از منظور
 هر عایدات مجموع اساس به فیس و میگردد تلقی خانوار یک  منحیث باشند، نداشته مشترک کودکان آنها اگر حتی زوجین،

  ۵۲۵ چون یابد، می کاهش فیس سال ۵ و ۳ بین کودکان برای .میشود محاسبه مالیه، پرداخت از آنها قبل معاش یعنی ، دو
 . ببینید را" کودکستان برای تعرفه" میباشد، مجانی عمومی کودکستان در سال در ساعت

 
 دات ی گزارش عا

 از عایدات مورد در اطالعات باید آورد، بدست کودکان سالم  تفریحات خانه یا کودکستان در جای یک  کودک اینکه از بعد
 . گردند واگذار معارف  مدیریت به  www.pitea.se/barnplacering طریق

 
 .میشود گذاشته حساب به  maxbeloppتعرفه در مبلغ اکثر حد معادل فیس یک نگردند، واگذار اطالعات اگر

 
 عایدات مورد در جدید اطالعات شان، خانوادگی اوضاع یا عایدات در تغییرات صورت  در که اند مکلف جای صاحبان

 . نمایند واگذار خود
 

 اداره یا بیکاری ی بیمه صندوق کارفرما، از را عایدات مورد در اطالعات آوردن بدست تقاضای که دارد حق کمون
 . بکند مالیات،

 
 . دهندی م  لیرا تشک  سی اساس محاسبه ف اتیمشمول مال داتی تمام عا

 . میشود محاسبه( مالیه پرداخت از قبل یعنی) ماهانه ناخالص عایدات اساس به فیس

 . استخدام با ارتباط در پولی دیگر های تعویض  و معاش •
 .سرپرست خانواده الزحمه حق •
 (. نمیگیرد بر در را کودکان تقاعد) تقاعد •
 .(دارند وجود آت استثنا بعضی) العمرمادام مستمری •
 .کودکان از مراقبت رخصتی معاش •
 .اجتماعی بیمه اداره از معلولین از مراقبت مصارف برای  کمک مالیات مشمول بخش •
 .مریضی غرامت/ مریضی معاش •
 .کار بازار  در شدن داخل برای پولی تعویض /بیکاری بخاطر پولی  تعویض •
 .تحصیل برای پولی  تعویض •
 .کار بازار تحصیل •
 .تجارتی فعالیت  از مالیات مشمول عایدات مازاد •



 شود ی چطور و چه وقت پرداخته م  سی ف
  برای و ماه ۱۲ برای سال  طول در باید فیس این. میگردد ارسال معق طور و ماهانه طور به  بل جای، صاحبان /صاحب به

 .شود پرداخته ماه هر ۳۰ تاریخ الی باید و شود پرداخته قبلی ماه

  ۲ کودک) بعدی کودک بزرگترین برای  نزدیکتر پایین فیس و خانوار در( ۱ کودک) کودک کوچکترین برای فیس بلندترین
  پرداخته فیس کدام هیچ چهارم کودک از سر .میشود پرداخته(  باشد کودکان سال تفریحات خانه در کودک یک  میتواند که

 .نمیشود

 .  میشود گذاشته  حساب به فیس میباشد، روز ۶۰  که قرارداد فسخ مدت جریان در

  .دمیده دست از را کودکان سالم تفریحات خانه یا  کودکستان در جاینمیپردازد احتماال  را فیس که جای صاحب

 
 سطح تعرفه ضیاوقات و تعو  می واگذار نمودن تقس

  اوقات تقسیم یک باید جای صاحب  شد، داده کودک برای کودکان سالم تفریحات خانه یا کودکستان در جای یک اینکه از بعد
 والدین تحصیل یا کار وقت  یعنی خانواده ضرورت درنظرداشت با کودکان سالم تفریحات خانه یا کودکستان در کودک بودن

  اوقات تقسیم و کارفرما تصدیق  تقاظای میتواند مدیر .نمایند وگذار را آمد، و رفت وقت منجمله حاضری سیستم در
  تحصیل، یا کار به برگشت یا والدین رخصتی بیکاری، علت  به جای تعویض صورت در. نماید کارفرما از را تحریری،

 .  گردد واگذار حاضری سیستم در جدید اوقات تقسیم  یک باید

  میشود معلوم آن از که گردد، اوقات تقسیم تغییر ضمیمه تصدیقی باید والدین رخصتی جریان در تحصیل یا کار صورت در
  طور به موضوع این باید بیکاری صورت در .نمیشود داده منظم صورت به اجتماعی بیمه اداره طرف از پول کدام هیچ که

  تغییرات، مورد در. میرود آنجا تان کودک که شود داده اطالع کودکان سالم تفریحات خانه یا کودکستان آن مدیر به تحریری
 . میدهد اطالع معارف مدیریت به کودکان سالم تفریحات  خانه یا کودکستان مدیر



  ویتی کودکستان در کمون پ یتعرفه برا

 
 

 :میگردد تعیین ذیل جدول  مطابق خانوار ناخالص عایدات % فیصدی اساس به فیس

 
  

 فیصدی
 عایدات

 وقت جای برای تعرفه
 ها ساله ۲ و ۱ مکمل

 اکثر حد اما

 با کودکان برای تعرفه
 مراقبت ضرورت
 کودکستان برعالوه
  سال ۵  الی ۳ از عمومی

 سنوات 

 
 

 اکثر حد اما

 کرون 1,035 %(2,1)=  کاهش فیصد ۳۰ کرون 1,478 % 3 1 کودک

 کرون 690 %( 1,4)=  کاهش فیصد ۳۰ کرون 986 % 2 2 کودک

 کرون 345 %(  0,7)=  کاهش فیصد ۳۰ کرون 493 % 1 3 کودک

 پردازد یرا م سیف نیکرون بلندتر ۴۹۲۸۰از  ادتریز داتیخانوار با عا
 
 
 

 میباشد  ماه در کرون ۱۶۰۰۰ از کمتر شان عایدات کسانیکه برای فیس
 

  را کمتر  فیس یک باشد، ماه در کرون ۱۶۰۰۰ از کمتر فیس برایشان  محسوب  عایدات تمام خانواریکه
 .پردازد نمی را فیس کدام هیچ باشد، کرون ۷۰۰۰ از کمتر شان عایدات تمام خانواریکه. میپردازد

 
  

 کودکستانی  فعالیت
 ( تربیت و تعلیم مراقبت و کودکستان)
 

  مراقبت  ضرورت با کودکان برای فیس
 عمومی  کودکستان برعالوه

 
 ۳ کودک      ۲ کودک            ۱ کودک عایدات ۳ کودک ۲ کودک ۱ کودک

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% 
 

 . مینماید اتخاذ فیصله کمون یگیرنده تصمیم شورای تربیت،  و تعلیم مراقبت  و کودکستان فیس مورد در



  ویتی سالم کودکان در کمون پ حاتیخانه تفر یتعرفه برا

 
 

 :میگردد تعیین ذیل جدول  مطابق خانوار ناخالص عایدات % فیصدی اساس به فیس
 
 
 
 

  فیصدی 
 عایدات

 
 اکثر حد اما

  986 % 2 1 کودک

  493 % 1 2 کودک

  493 % 1 3 کودک
 

 پردازد یرا م سیف نیکرون بلندتر ۴۹۲۸۰از  ادتریز داتیخانوار با عا
 
 
 

 میباشد  ماه در کرون ۱۶۰۰۰ از کمتر شان عایدات کسانیکه برای فیس
 

. میپردازد را کمتر  فیس یک باشد، ماه در کرون ۱۶۰۰۰ از کمتر فیس برای شان محسوب  عایدات تمام خانواریکه
 . پردازد نمی را فیس کدام هیچ باشد، کرون ۷۰۰۰ از کمتر شان عایدات تمام خانواریکه

 
 

 ۳ کودک ۲ کودک ۱ کودک عایدات

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% 
 

 . مینماید اتخاذ فیصله کمون یگیرنده تصمیم شورای کودکان، سالم تفریحات خانه فیس مورد در

  


