
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قوانین  کودکستان 
 و مرکز فوق برنامه 

 
 

۲۰۲۰ ژوئیه   



  های فعالیت مراکز و ها  کودکستان  به 
آمدید خوش پیتئو کمون  برنامه  فوق  

 
 

 کودکستان 
سال   ۵تا  ۱خصوصی وجود دارد و ویژه کودکان کودکستان هم به صورت کمونی و هم فعالیت های 

کودک حق رفتن به کودکستان در دو  رفتن به کودکستان تنها در یک کمون را دارد.  حقکودک  است. 
کودکستان ارائه می کند:آلترناتیو برای رفتن به  ۵کمون .  درا ندار موازیکمون به صورت   

 

. زمانی که سرپرست مشغول کار یا تحصیل است ۱  
مشغول کار یا تحصل هستند بچه هایی که ساکن سوئد هستند، و سرپرست/والدینشان به سئولیت دارد که کمون م

  وقتیبه اندازه ساعات کار یا تحصیل سرپرست/والدین به اضافه زمان ایاب و ذهاب جایی در کودکستان بدهد. 
 که سرپرست/والدین بی کار می شوند می بایست مراتب آن را کتبا و از طریق این وب سایت اعالم نمایند:

www.pitea.se/barnplacering 
 

. زمانی که سرپرست جویای کار است ۲  
وقتی سرپرست ساعت در هفته به کودکستان بروند.  ۱۵حق دارند کودکان سرپرستان/والدینی که جویای کار هستند 

ت را کتبا و از طریق وب سایت زیر اعالم  تقاضای افزایش ساعمی بایست متقاضی کار شغلی بدست می آورند 
 نمایند:

www.pitea.se/barnplacering 
 

ساعت به  ۱۵برنامه کودکانی که حق دارد که با توجه به شرایط کودکسان در باره  مربوطه مدیر مسئول
تصمیم گیری نماید. کودکستان می روند   

سال در مرخصی والدین بسر می برد  ۵تا  ۱برادر  / با خواهرزمانی که سرپرست . ۳  
 

پس از تولد   یا، قبل در زمانی که خواهر یا برادری به دنیا می آید و سرپرست در مرخصی والدین به سر می برد
ساعت در هفته تغییر   ۱۵دستورالعمل اداره کل مالیات به بر اساس ساله  ۵تا  ۱ انکودککودک، ساعت کودکستان 

 داده می شود.
 

ساعت به  ۱۵مدیر مسئول مربوطه حق دارد که با توجه به شرایط کودکسان در باره برنامه کودکانی که 
  کودکستان می روند تصمیم گیری نماید. 

از طریق وب سایت زیر تسلیم می شود:  زمانی که سرپرست/والدین به کار و یا تحصیل بر می گردد تقاای جدیدی  
www.pitea. se/barnplacering 

 

ماه ارائه می شود. ۴جا در مدت   
 

سال  ۵تا   ۳برای کودکان  همگانی . کودکستان  ۴  
 

  سالی از ترم پاییزجا در کودکستان همگانی دارند.  همگانیکودکستان  ساعت در سال ۵۲۵ساله ها حق  ۵تا  ۳همه 
کودکستان همگانی از برنامه آموزشی و تعطیالت سال تحصیلی که کودک در آن سه ساله می شود ارائه می گردد. 

در صورت  به این معنی که کودکان کودکستان های همگانی در زمان تعطیالت مدرسه تعطیل هستند. پیروی می کند 
اعالم شود:وب سایت زیر  طریق زو ا  سرپرستاز سوی  باکار یا تحصیل مراتب آن می بایست کت  

www.pitea.se/barnplacering  
 

ماه ارائه می شود ۴جا در مدت   
ساعت به   ۱۵کودکسان در باره برنامه کودکانی که محلی مدیر مسئول مربوطه حق دارد که با توجه به شرایط 

تصمیم گیری نماید. کودکستان می روند   



ساعات کار نامساعد )کار شبانه( . مراقبت در ۵  
 

به تیتر نیاز به جا در  و یا ساعات کار نامنظم مراقبت ارائه می کند. کمون در در طی ساعات کار نامناسب 
نامنظم نگاه کنید.  ساعات کار نامناسب و  

 
 تقاضای جا در کودکستان 

  
نیاز به جا در کودکستان دارد تقاضای خود را از طریق الکترونیک تسلیم می کند.سرپرست/والدینی که   

 تقاضا از طریق وب سایت زیر صورت می گیرد:
www.pitea.se/barnplacering 

ادراه آموزش  به دست  مارس ۳۱تقاضای آن می بایست قبل از  اوت/سپتامبر مورد نیاز است  از ماهچنانچه جای کودکستان 
 رسیده باشد. 

به دست ادراه آموزش   سپتامبر  ۱۵  مورد نیاز است تقاضای آن می بایست قبل از از ماه ژانویه/فوریه چنانچه جای کودکستان 
 رسیده باشد. 

 
یک جا   ماه قبل از تاریخ درخواست برای شروع  ۴از زمان تسلیم تقاضا و یا ماه  ۴هدف اداره آموزش این است که در مدت 

 در کودکستان ارائه کند. 
 

در درجه  و نزدیکی به کودکستان تا جای ممکن توجه می شود. سرپرست/والدین خواست زمان یافتن جا برای کودک به  در 
کوکستانی که جای خالی دارد.نخست جا در منطقه مورد درخواست ارائه می شود، در درجه دوم و سوم در   

 
  خواهر/برادر از تاریخ تولد خواهر/برادر کوچکتر می تواند قرار گرفتن در صف نوبت است.  الکمتاریخ تولد کودک 

سالش تمام می شود.  ۶ژوئیه سالی که خواهر/برادر بزرگتر  ۳۱، تا بعنوان تاریخ صف نوبت استفاده کندبزرگتر   
 

نام کودک در فهرست نوبت ثبت می شود. زمانی که تقاضا دریافت می شود   
اعالم می شود.وصول تقاضا از طریق ایمیل به سرپرست/والدین تایید   

 
می بایست آن را در مدت یک هفته به صورت الکترونیک  اگر سرپرست/والدین پیشنهاد جای ارائه شده را بپذیرد 

 تایید کند. 
 

در شنهادی است و جای پی از قبولدریافت نشود به معنی انصراف سرپرست چنانچه تایید در زمان تعیین شده  
یک تقاضای جدید می بایست تسلیم شود که رسیدگی به آن چهار ماه به طول خواهد صورت  نیاز مجدد به جا 

 انجامید. 
 

عصر است.  ۱۸،۳۰صبح تا  ۶ساعات کار کودکستان   
 

در تاریخ شروع مورد نظر خود محاسبه کنید. دوره آشنایی دوره آشنایی با کودکستان را به یاد داشته باشید که 
 تا دو هفته طول می کشد. ۱معموال 

 
زمانی که تعیین شده است آغاز نکند جای وی لغو خواهد شد روز از  ۳۰چنانچه کودک کودکستان خود را در مدت 

 .تسلیم شود  www.pitea.se/barnplaceringو یک تقاضای جدید می بایست از طریق وب سایت 
 

 آمادگیکالس 
 

  دنکودکستان کمونی ندارجا در نیازی به فسخ وقتی کودکی قرار است کالس آمادگی را شروع کند سرپرست/والدین 
 باشند.فوق برنامه فعالیت های اگر متقاضی جا در مرکز 

نام کودک را در کالس آمادگی در واحد مدرسه ثبت می کند یک جا در همزمان  با این که یک سرپرست/والدین 
این به صورت اتوماتیک در نخستین روز پس از آغاز فعالیت هایی می شود.  دریافتفعالیت های فوق برنامه مرکز 

اطالعات در رابطه با فعالیت هایی که در طی تابستان باز هستند بر  که در طی تابستان باز هستند صورت می گیرد. 
اگر زمانی که کودک آمادگی را شروع می کند تقاضایی برای جا در مرکز فعالیت  روی وب سایت موجود است. 

مه از   ۳۱به طور کتبی و  حداکثر تا تاریخ  جای کودک در کودکستان می بایست یدای فوق برنامه وجود نداره
  فسخ شود. www.pitea.se/barnplaceringطریق وب سایت 



 

برنامه  فوق های فعالیت مرکز  
حق یک جا در مرکز فعالیت های فوق برنامه را سرپرست/والدینی که شاغل و یا مشغول به تحصیل هستند کودکان 

 دارند. 
و ویژه کودکانی است که  مرکز فعالیت های فوق برنامه هم به صورت کمونی و هم به صورت خصوصی وجود دارد 

سالش تمام می شود. ۱۳ ر آن د ترم بهار سالی که کودکمی کنند، تا کالس آمادگی/ابتدایی را شروع    
 

ممکن است به جا در مرکز فعالیت های فوق برنامه به مجرد این که مشخص شود کودک نیاز به آن دارد ارائه می شود. 
تقاضا از طریق وب سایت زیر صورت می گیرد.  مدت زمانی برای رسیدگی به تقاضا نیاز باشد.  

www.pitea.se/barnplacering 
، قبل یا پس از تولد کودک، جا بر اساس دستورالعمل و ورود به دوره مرخصی والدینهمزمان با تولد خواهر/برادر 
 اداره کل مالیات فسخ می شود.

 
عصر است.  ۱۸،۳۰صبح الی   ۶از ساعت کار مرکز فعالیت های فوق برنامه زمان   

 
ممکن است متفاوت  برنامه ریزی دارند  ۶تا  ۴الس های مرکز فعالیت های فوق برنامه ویژه کودکان بزرگتر که برای ک 

 باشد.
از دست  آغاز نکند جای وی  فعالیت های فوق برنامه را روز از زمانی که تعیین شده است ۳۰چنانچه کودک در مدت 

یک تقاضای جدید می بایست تسلیم شود.  در صورت وجود نیاز مجدد وخواهد رفت   
 

 کودک تنها حق یک جا در کمون را دارد.  
. کودک حق جا در دو کمون به صورت موازی را ندارد  

.مرکز فعالیت های فوق برنامه جا داده می شودکودک در جایی که برای مدرسه ثبت نام شده است در به   
 

)خانه خانواده( کودکستان آزاد  
ساله  ۶تا  ۰زاد برای بزرگساالن و کودکان مالقات آمحل   

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

تیس( -مساعد و نامنظم )نات عات کار نا اس  
مرکز مراقبت ساعات نامساعد در مرکز پیتئو وجود و تعطیالت   ها ، شبها در صورت نیاز به مراقبت در غروب

 دارد. 
غروب ها، شب ها و در تعطیالت کار  کمون پیتئو مراقبت در اختیار کودکانی قرار می دهد که سرپرست/والدینشان 

تعطیالت شبانه روزی باز است. صبح است.  ۸الی  ۱۷دوشنبه تا جمعه از ساعت   تیس«-می کنند. ساعات کار »نات  
 

-ت چه زمانی می تواند کودک خود را به »ناتاشتغال سرپرست/والدین است که تعیین می کند سرپرساین ساعات 
روزهای کاری است.   ۱۷، زودترین زمان تحویل از ساعت  تیس« تحویل دهد  

 
ثبت شده اند و  فوق برنامه  یکودکستان یا مرکز فعالیت هامراقبت از کودکان فقط به کودکانی ارائه می شود که در 

 فقط مشمول موارد زیر می شود:
 

ساعات است حق دریافت مراقبت  تنها: دارای مشاغلی که به معنی ساعات کار نامساعددین با حضانت  لسرپرست/وا. ۱
 نامناسب را دارند. 

ساعات کار  اگر هر دو سرپرست دارای مشاغل با سرپرست/والدین با حضانت مشترک، ثبت شده در یک آدرس: . ۲
نامناسب را دارند.نامساعد باشند حق دریافت مراقبت در ساعات   

دارای مشاغل با  اگر هر دو سرپرست/والدین  حضانت مشترک، ثبت شده در دو آدرس مختلف:. سرپرست/والدین با ۳
ی که حضانت مشترک  سرپرست/والدینساعات کا نامساعد باشند حق دریافت مراقبت در ساعات نامنساب را دارند. 

تنها در موارد استثنایی حق استفاده از مراقبت در ساعات  ت شده اند و در دور آدرس مختلف در کمون پیتئو ثبدارند 
نامساعد باشد. ی از سرپرستان دارای شغلی با ساعات کاری نامساعد را دارند اگر فقط یک   

 
 تقاضا از طریق وب سایت زیر صورت می گیرد. 

www.pitea.se/barnplacering 
 

نامساعد هزینه اضافه ای دریافت نمی شود.در ساعات کاری  برای مرافبت 



برنامه فوق   مراکز و کودکستان برای مشترک اطالعات  
 

 اطالعات 
مراکز فوق برنامه  کودکستان ها/ ،نیمه تابستان و همینطور همه روزهای قرمز در تقویمو    سال نو کریسمس، تعطیالت

 تعطیل است.  
 

کارمند مسئول در اداره  برای مدتی طوالنی از آن استفاده نکرده باشد،  در کودکستان داشته باشد و یک جا در اگر کودک 
مون حق دارد جای کودک را بدون اعالم قبلی فسخ کند.آموزش ک  

 
 توجه کنید که شما از روزی که یک جا به شما ارائه شده است هزینه آن را پرداخت می کنید.

 
کودک  بیماری زمان در مشی خط  

اداره تندرستی همگانی در حالت کلی کودکانی که دارای تب هستندو یا بواسطه دلیل دیگری بر اساس توصیه های 
وقتی بچه ها بصورت  می بایست در منزل بمانند و استراحت کنند.  به نظر می رسند، بواسطه بیماری، بی حال  و خسته

ب ساعت بدون ت ۲۴دک پس از خط مشی این است که کوگروهی جمع می شوند سرایت نیز ساده تر صورت می گیرد. 
.ازگرددمی تواند بساعت بدون استفراغ/اسهال  ۴۸در منزل و   

 
 مرخصی 

حداقل چهار هفته توصیه می شود کودکانی که به کودکستان می روند و یا در فعالیت های فوق برنامه شرکت می کنند 
زمانی که سرپرست در مرخصی و یا بگیرند. از برنامه های گروهی مرخصی  پشت سر هم در یک سال تقویمی 

آزاد باشد.اکز فوق برنامه رتعطیالت دیگری به سر می برد، کودک نیز می بایست از کودکستان و م  
 

ممکن است جا در تعداد معدودی از برای این که بتوانیم برای تعطیالت و مرخصی های بلند مدت برنامه ریزی کنیم 
 کوکستان ها و مراکز فعالیت های فوق برنامه ارائه شود.

 
و همچنین دو روز نصفه برای برنامه ریزی و آموزش کارکنان  کودکستان و مرکز فوق برنامه سه روز کامل در سال 

 تعطیل است. 
 

در صورتی که چنین نیازی دارید می بایست  در صورت نیاز جا در کودکستان/مرکز فوق برنامه دیگری ارائه می شود. 
ته قبل. سه هفته قبل آن را اطالع دهید، حداکثر دو هق  

 
که پرداخت می کنید کسر نمی شود.از هزینه ای بابت این روزها مبلغی   

 
جا فسخ  

اداره آموزش رسیده است  روز زودتر صورت بگیرد و از روزی که اعالم فسخ به دست ۶۰فسخ جا می بایست 
اعالم شودمحاسبه می شود. فسخ جا می بایست از سوی هر دو سرپرست و از طریق الکترونیک   

www.pitea.se/barnplacering 
 

 
استفاده کنند. گفتگو با مدیر مسئول صورت جای خود بر اساس برنامه دین حق دارند که از لدر دوره فسخ سرپرست/وا

 می گیرد. 
 

نرخ /هزینه   
که تقاضای جا  سرپرست یا والدینی هستند ا دارنده/دارندگان  ججا بابت آن هزینه پرداخت می کنند.  دارندگانه/دارند

 کرده و سپس جای ارائه شده را مورد پذیرش قرار داده اند. 
وجود داشته باشد و با هم زندگی کنند  دارنده هزینه از او گرفته می شود. اگر دو وجود داشته باشد  دارنده جااگر یک 

بر عهده و آنها به صورت مشترک مسئولیت پرداخت کل هزینه را هزینه به طور مشترک از آن ها گرفته می شود 
 دارند. 

ودک به صورت دوره ای در نزدشان زندگی می که یک آدرس مشترک ندارند، کاگر دو دارنده جا وجود داشته باشد 
از هر دو بر اساس پس از دریافت تقاضا هزینه نیازمند جا در کوکستان و یا مرکز فوق برنامه هستند کند، و هر دو 

 محاسبه در آمد هر کدام دریافت می شود. 



مرکز فوق برنامه را از دست می دهد. دارنده جا که هزینه را پرداخت نکند جای خود در کودکستان و یا   
امکانپذیر نیست. امکان ارائه جای جدید تا زمانی که هزینه قبلی پرداخت نشده باشد   

 
در صورت نیاز به جای جدید پس از پرداخت قرض می بایست یک تقاضای جای جدید از طریق وب سایت زیر تسلیم 

 شود 
www.pitea.se/barnplacering 

 

 توجه کنید که هزینه از روزی که یک جا به شما ارائه شده است محاسبه می شود. 
 

هزینه  محاسبه  
متعلق به دارنده/دارندگان جا صورت می گیرد.   خانوارقبل از احتساب مالیات درآمد  جمعمحاسبه هزینه بر اساس 

زوج مزدوج و یا سامبو حتی اگر فرزند مشترک  سامبو می باشد. یا و   زوج مزدوجمنظور از خانوار افراد مجرد، 
، یعنی حقوق قبل از  یک خانوار تلقی می شوند و هزینه بر اساس جمع درآمد هر دو محاسبه می شودنداشته باشند 

ساعت/سال رایگان   ۵۲۵کاهش داده می شود چون کودکستان عمومی معادل ساله ها  ۵تا  ۳احتساب مالیات. هزینه برای 
 است، به بخش »نرخ برای کودکستان« نگاه کنید. 

 
آمد  در  اعالم   

بایست به اداره د می در کودکستان و یا مرکز فوق برنامه جایی دریافت می کند اعالم در آمزمانی که کودک 
 آموزش از طریق وب سایت زیر تسلیم شود:

www.pitea.se/barnplacering 

هزینه بر اساس باالترین نرخ موجود محاسبه می شود.اگر اطالعات در رابطه با درآمد اعالم نشود،   
 

و یا تغییر ساختار خانواده درآمد جدید خود را اعالم کند.دارنده جا موظف است در صورت تغییر درآمد   
صندوق بی کاری و یا اداره مالیات کسب کند. کمون حق دارد اطالعات در رابطه با در آمد را از طریق کارفرما،   

 
دارند  تاثیر  هزینه محاسبه در مالیات مشمول درآمدهای همه  

.شود می محاسبه( مالیات از قبل یعنی) ناخالص ماهانه درآمد اساس بر هزینه.   
.کار به مربوط دیگر های دریافتی همه و حقوق.   
.خانوادگی خانه والدین دستمزد.   
(.کودک بازنشستگی از بغیر) بازنشستگی.   
(دارد وجود استثنائات برخی) العمر مادام مستمری.   
.داری بچه مرخصی حقوق.   
.بیمه صندوق از درمانی هزینه کمک مالیات مشول بخش.   
.بیماری حقوق/بیماری غرامت.   
.کار بازار هزینه کمک/کاری بی حقوق.   
:برای آموزش هزینه کمک.   
کار بازار آموزشیدوره.   
تجاری های فعالیت نوع از آمد در سود.   



شود  می محاسبه زمانی چه و چگونه هزینه  
برای ماه قبل و ماه در سال  ۱۲به صورت معوق دریافت می کنند. هزینه می بایست فاکتور ماهانه دارنده/دارندگان جا 

هر ماه پرداخت شود. ۳۰قبل از روز   
 

کمتر از آن برای کوچکترین کودک بعدی  ر و هزینه ( در خانوا۱هزینه باالتر برای کوچکترین کودک )کودک 
از کودک چهارم به بعد که می تواند کودکی در مرکز فعالیت های فوق برنامه باشد( پرداخت می شود. ، ۲)کودک 

 هیچ هزینه ای پرداخت نمی شود. 
ارسال می شود.روز است نیز  ۶۰فسخ که مهلت همیشه در خالل  فاکتور  

مرکز فوق برنامه را از دست بدهد.دارنده جا که هزینه را پرداخت نکند می تواند جای خود در کودکستان یا   
 

نرخ  سطح غییرت و  برنامه تسلیم  
حضور زمانی که جایی به کودک در کودکستان/مرکز فوق برنامه داده می شود دارنده جا می بایست جدول برنامه 

مربوطه  را در سیستم والدین با محاسبه زمان ایاب و دهاب کودک با توجه به نیاز خانواده یعنی ساعات کار یا تحصیل 
به در صورت تغییر  کتبی ساعات کار از کارفرما نماید. مدرک ارائه گواهی کار و یا کند. مدیر می تواند تقاضای ثبت  

تحصیل ساعات کار جدید کی بایست در سیستم مربوطه ثبت  /واسطه بی کاری، مرخصی والدین و یا بازگشت به کار
 شود.

یک گواهی می بایست ضمیمه درخواست تغییر برنامه شود، که در صورت کار/تحصیل در زمان مرخصی والدین 
در صورت بی کاری مورد آن در آن نشان داده شود هیچ کمک هزینه ای از سوی صندوق بیمه پرداخت نمی شود. 

ای که کودک به آن می رود اطالع داده شود. مدیر تغییرات را به می بایست کتبا به مدیر کودکستان/مرکز فوق برنامه 
اره آموزش اطالع می دهد.اد  

 



 

 
پیتئو کمون در کودکستان  نرخ  

 
 

  هزینه بر اساس درصد از درآمد خانوار به شرح زیر محاسبه می شود:
 

  
درصد از  

 درآمد

مام وقت تجای  نرخ برای
سال  ۲تا  ۱برای کودکان 

 اما حداکثر

نرخ برای کودکان نیازمند به  
بیشتر از کودکستان   مراقبت

سال  ۵تا  ۳همگانی   

 
 

 اما حداکثر 

۱کودک   3 % 1478 kronor 30 %  1035 (% 2,1 =) تخفیف kronor 

۲کودک   2 % 986 kronor 30 %  690 (% 1,4 =) تخفیف kronor 

۳کودک   1 % 493 kronor 30 %  345 (% 0,7 =) تخفیف kronor 

ند. پرداخت می کنحداکثر نرخ را کرون  ۴۹۲۸۰با در آمد باالی  هایخانوار  
 
 
 

کرون در ماه  ۱۶۰۰۰هزینه برای درآمدهای زیر    
 

 کرون در ماه است هزینه کمتری ۱۶۰۰۰زیر خانوارهایی که مجموع درآمد مشمول محاسبه هزینه آنها 
داخت نمی کنند.کرون هیچ هزینه ای پر ۷۰۰۰پرداخت می کنند خانوارهای با در آمد زیر   

 
 فعالیت کودکستانی 

( کودکستانی و آموزشیمراقبت های  ) 
نرخ برای کودکان نیازمند به مراقبت بیشتر از 

 کودکستان همگانی  
۱کودک  ۲کودک   ۳کودک    

 کودک ۳ کودک ۲ کودک ۱ درآمد 
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% 
 

مراقبت های آموزشی تصمیم گیری می کند. شورای تصمیم گیری کمون در رابطه با هزینه کودکستان و    



 

 

 
پیتئو کمون در برنامه فوق مرکز نرخ  

 
 هزینه بر اساس درصد از درآمد خانوار به شرح زیر محاسبه می شود: 

 
 
 

درصد از   
 درآمد

 
 اما حداکثر 

۱کودک   2 % 986 kronor 

۲کودک   1 % 493 kronor 

۳کودک   1 % 493 kronor 
 

کرون حداکثر نرخ را پرداخت می کنند.  ۴۹۲۸۰خانوارهای با در آمد باالی   
 

 
 

کرون در ماه  ۱۶۰۰۰درآمدهای زیر  هزینه برای   
 

کرون در ماه است هزینه کمتری  ۱۶۰۰۰خانوارهایی که مجموع درآمد مشمول محاسبه هزینه آنها زیر 
کرون هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند. ۷۰۰۰پرداخت می کنند خانوارهای با در آمد زیر   

 
 

 کودک ۳ کودک ۲ کودک ۱ درآمد 
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% 
 

تصمیم گیری می کند.   مراکز فوق برنامه  شورای تصمیم گیری کمون در رابطه با هزینه    
 


