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سئوال و جواب؛ پیرامون «مهدکودک» و «مرکز فعالیت های فوق برنامه»

سئواالت عمومی

برای نام نویسی اطفال در 
«مهدکودک» (Förskola) و یا 

«مرکز فعالیت های فوق 
برنامه» (Fritidshem)، چه 

شرایطی وجود دارد؟

کودکان بین ۱ تا ۵ سال که والدین آن ها در حال تحصیل و یا اشتغال هستند استحقاق 
ورود به مهدکودک دارند. فرزندان والدینی که یا بیکار هستند و یا در مرخصی نگهداری 
از فرزند بسر می برند می توانند حداکثر ۱۵ ساعت در هفته در مهدکودک بمانند. کودکان 

بین ۶ تا ۱۳ سال (تا کالس ۶ ابتدائی) که والدین آن ها شاغل و یا مشغول به تحصیل 
هستند، دارای حق ماندن در «مرکز فعالیت های فوق برنامه» هستند. این مرکز که زیر 
نظر کمون اداره می شود، کودکان را هم در ساعات قبل و بعد از مدرسه و هم در ایام 

تعطیالت مدارس می پذیرد.

شرط سنّی کودک برای ورود به 
مهدکودک چیست؟

کودک بایست یک سال تمام داشته باشد.

تمام کودکان در سوئد، از ترم پائیزه ی سالی که سه سالشان تمام میشود حق رفنت به مهدکودک عمومی - یعنی چه؟
مهدکودک عمومی دارند. ساعات ماندن آن ها محدود به ۱۵ ساعت در هفته و در طول 

ترم های معمول تحصیلی هفته است (۳ ساعت، قبل از ظهرها، از دوشنبه تا جمعه). در 
طول تعطیالت عادی دوران تحصیلی، اطفال به مهد کودک نمی روند.

عادت دادن کودکان به محیط 
مهدکودک  (inskolning) به چه 

معناست؟

در ابتدای شروع دوران مهدکودک، فرزند شما بنا به سرعِت عادت پیدا کردن و توانایی 
خود، به محیط مهدکودک عادت داده می شود تا با این محیط نو، دوستان جدید خود و 

همچنین مربیان مهدکودک آشنا شود. عادت دادِن کودکان به محیط مهدکودک بنا به 
توانائی او برنامه ریزی و تطبیق داده می شود. (به طور معمول یک هفته طول می کشد). 

شما به عنوان سرپرست اغلب در طّی مدت زمان های کوتاهی در عادت دادن فرزند خود 
به محیط مهدکودک او را همراهی می کنید و در مهدکودک حضور دارید. از مهدکودکِ 

فرزنِد خود در مورِد روال عادت دادن آن ها سئوال کنید.

چرا از دوره ی پیش دبستانی با 
عنوان  «förskola» نام برده 

می شود و نه «dagis»؟ فرق بین 
این دو چیست؟

از سال ۱۹۹۸ دوره ی پیش دبستانی کودکان موسوم به förskola دارای یک نظام 
آموزشی مستقل با یک برنامه ی مشخِص آموزشی و پرورشی شده است. اهداف این 
برنامه، چگونگی سازماندهی و اجرای آن و همچنین ارزش هایی که بر آن پایه استوار 
است در «سند برنامه ی آموزشی و پرورشی مهدکودک» تدوین شده است. مهدکودک 
بایست آیینه ی تمام نمائی از کّل جامعه باشد. این برنامه ی آموزشی دسترس همه ی 

کودکان را به یک مهدکودک باکیفیت و مناسب، بدون در نظر گرفنت اینکه در کدام 
محدوده ی جغرافیایی زندگی می کنند، ضمانت می کند.

از آنجائی که مهدکودک - förskolan - دارای برنامه مدّون آموزشی و پرورشی ست، یک 
 dagis مقطع تحصیلی مستقل با فعالیت آموزشی نظام مند محسوب می شود. واژه ی

مخفف کلمه ی daghem است. از این واژه برای نام بردن از دوران پیش دبستانی، قبل 
از اینکه به عنوان یک مقطع مستقل آموزشی شناخته شود، نام برده می شد.
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 stängningsdag روز تعطیل» یا»

چیست؟
۲ روز در طی هر ترم، به منظور ارتقای سطح دانِش کاری کارکناِن مهدکودک و 

همچنین برنامه ریزی مشترک و ارزیابی فعالیت های مهدکودک، به تشکیل جلسه کارکنان 
اختصاص داده و مهد کودک تعطیل می شود. تاریخ این گردهمایی حدود دو ماه قبل از 

تشکیل جلسه ی کارکنان تعیین و از طریق تارنمای مهدکودک (برنامه فصلی آموزشی یا 
läsårstider را ببینید)، مکاتبات نوشتاری و یا اطالعات شفاهی به والدین و سرپرستان 

اطالع رسانی می شود.

Fridagar یا «روزهای آزاد» چه 
روزهائی هستند؟

در طی یک ترم عادی و در صورت وجود امکانات کافی، والدین کودک امکان آن را 
خواهند داشت که فرزند خود را به مدت چهار روز (در طی مّدِت یک سال تحصیلی) در 

مهدکودک بگذارند در حالی که کودک بایست در منزل می ماند. تصمیم گیری در مورد 
اینکه آیا این امکان وجود دارد یا خیر، به عهده ی مدیر مهدکودک است. توجه کنید که 

اصل چهار روز اضافه نگهداری از کودک در مهدکودک شامل حال کودکانی که تنها حق 
ماندن فقط ۱۵ ساعت در هفته دارند، نمی شود. امکان پس انداز Fridagar یا «روزهای 

آزاد» جهت استفاده در سال آینده ی تحصیلی وجود ندارد.

آیا مهد کودک و مرکز فعالیت های 
فوق برنامه در ایام تابستان بسته 

هستند؟

بله. در طول هفته های ۲۸ تا ۳۱ تنها برخی از مهدکودک ها و مراکز فعالیت های فوق 
برنامه در کمون تینگس رید باز هستند و فعالیت تابستانی دارند. بقیه مهدکودک ها و 

مراکز فعالیت های فوق برنامه ی کمونی تعطیل هستند. این بدین معنی ست که در صورت 
نیاز کودک شما به مراقبت در طی هفته های ذکر شده، امکان این وجود دارد که فرزند 

شما به یکی از مهدکودک ها و یا مراکز فعالیت فوق برنامه که باز و فعال هستند، هدایت 
شود.

فرزند من تا چه سنی می تواند 
به مرکز فعالیت های فوق برنامه 

برود؟

تا پایان ترم تابستانیِ سالی که فرزند شما ۱۳ سالگی را پُر می کند. اگر خود شما جای 
فرزند خود را پس ندهید و پایان حضور او را اعالم نکنید، در آن صورت فرزند شما به 

صورت خودکار در پایان آخرین روز ترم تحصیلی همان سال جای خود را از دست 
خواهد داد و شما نیز تا آخرین روز سال تحصیلی هزینه ی مربوطه را پرداخت خواهید 

کرد.

اگر فقط در طول ایام تعطیل نیاز 
به گذاشنت فرزند خود در مرکز 
فعالیت های فوق برنامه داشته 

باشم، باید چکار کنم؟

امکان رفنت کودک به مهد کودک در طول ایام تعطیل وجود دارد. هزینه ی خدمات مراقبت 
از کودک در طول روزهای تعطیل برای یک ماه معادل هزینه ی سه ماه است. در این 

رابطه با مسئول امور دفتری تماس بگیرید.

اگر فرزند من نیازهای ویژه 
داشته باشد، بایست به چه کسی 

مراجعه کنم؟

با مدیِر مسئوِل مهدکودک یا مرکز فعالیت های فوق برنامه ای تماس بگیرید که از فرزند 
شما در آنجا مراقبت می شود و یا قرار است در آن جا نگهداری شود.

زباِن مادریِ فرزنِد من سوئدی 
نیست. چه اقدامی الزم است؟

با مدیریا مدیِر مسئوِل مهدکودک یا مرکز فعالیت های فوق برنامه ای تماس بگیرید که از 
فرزند شما در آنجا مراقبت می شود و یا قرار است در آن جا نگهداری شود.

در وضعیت تأهل ما، به عنوان 
والدین، تغییری رخ داده است و 

یا به زودی رخ خواهد داد. آیا 
موظف هستیم به شما اعالم کنم؟

بله. والدین موظف هستند هر تغییری در وضعیت تأهل خود، مانند جدائی، ازدواج 
مجدد و یا همزی شدن با شخص دیگری را به اطالع دفتردار در بخش اداری مهدکودک 

و یا مدرسه برسانند.
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سئواالت مربوط ثبت نام و جای دهی، استقرار کودکان

من زندگی با شخص دیگری را به 
عنوان همزی شروع کرده ام. آیا 

موّظف به اطالع رسانی به شما 
هستم؟ 

بله، و عّلت آن این است که هزینه ی مراقبت از فرزند بر اساس مجموع درآمدهای 
خالص در یک خانوار محاسبه می شود و بدین جهت این موضوع بایست به ما اطاّلع 

 «Hypernet» داده شود.اطالعات مربوط به وضعیت تأهل و خانواده ی خود را از طریق
ثبت و اطاّلع رسانی کنید.

آیا در طوِل مدتی که فرزند من در 
مهدکودک و یا مرکز فعالیت های 
فوق برنامه به سر می برد، بیمه 

شده است؟

تمامی کودکان و نوجوانانی که در کمون تینگس رید به مهدکودک و یا مدرسه می روند، 
تحت پوشش بیمه ی کمونی هستند. این بدین معنی ست که همه ی کودکان و نوجوانان 

مهدکودک یا مدرسه ُرو در مقابل حوادث غیر مترقبه، هم در زماِن حضور در مهدکودک/
مدرسه و هم بعد از آن، بیمه هستند.

برای ثبت فرزندم در لیست 
انتظار ورود به مهدکودک چه 

اقدامی الزم است؟

در صفحه ی خدمات آنالین کمون، e-tjänst، می توانید برای ثبت نام فرزند خود در 
مهدکودک و مرکز فعالیت های فوق برنامه اقدام کنید.

چه زمانی برای ثبت نام فرزند در 
مهدکودک و یا مرکز فعالیت های 

فوق برنامه بایست اقدام کرد؟

والدین می توانند حداکثر شش ماه قبل از شروع دوره ی تحصیلیِ خود و یا کار، برای 
ثبت نام فرزند خود اقدام کنند. بنا به تاریخ ثبت نام و همچنین تاریخ تولد کودک تان در 
صف انتظار قرار می گیرید. این بدان معنی ست که هر چه سن کودک بیشتر باشد در 

جای دهی او در مهد کودک یا مرکز فعالیت های فوق برنامه تعجیل خواهد شد. هدف این 
است که امکان جای دهی و استقرار کودک بنا به نیاز و حداکثر چهار ماه بعد از نام 

نویسی مهیا شود.

چه مدت طول خواهد کشید تا 
تاریخ ورود فرزندم مشخص و به 

من اعالم شود؟

به طور معمول چهار ماه پس از ثبت نام کودک بوسیله ی سرپرست، کمون موظف به 
ارائه ی خدمات نگهداری و مراقبت از کودک است. ضمناً کوشش می شود تا حتی االمکان 

بر اساس اعالمِ تاریخ حضور کودک و گزینه ی مهدکودک مورد نظر والدین اقدام شود. 
اگر امکان جای دهی کودک بر اساس ترجیهات اعالم شده و انتخاب والدین ممکن 

نباشد، در آن صورت مهدکودک دیگری در محدوده ی جغرافیایی کموِن محِل اقامت 
پیشنهاد خواهد شد.

ما به زودی به کمون تینگس رید 
نقل مکان خواهیم کرد. چه زمانی 

برای ثبت نام فرزندمان در 
مهدکودک و مرکز فعالیت های 
فوق برنامه بایست اقدام کنیم؟

حداکثر شش ماه قبل از تاریخی که برای ورود فرزندتان به مهدکودک و یا مرکز 
فعالیت های فوق برنامه در نظر دارید، می توانید برای ثبت نام او اقدام کنید. کودک و 

حداقل یکی از والدین او بایست در روِز اّوِل ورود، در کمون تینگس رید ثبت احوال شده 
باشد.
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در صورتی که فرزند من در کمون 

تینگس رید ثبت احوال شده 
باشد، امکان نام نویسی او در 

کمون دیگری وجود دارد؟ اگر 
فرزند من در کمون دیگری ثبت 

احوال شده باشد، چطور؟ آیا او 
می تواند در آن صورت در 

مهدکودکی در کمون تینگس رید 
جای داده شود؟

در وحله ی اول همیشه قبل از ثبت نام فرزندتان در کمون دیگر، با واحد کمونی ای تماس 
بگیرید که فرزندتان در آنجا ثبت احوال شده است. در صورِت وجوِد دالیل موّجه و ویژه و 

بنا به نیاِز ویژه، امکان پذیرش کودک در کمونی به غیر از کمونی که او در آن سکونت 
دائم دارد وجود دارد. وظیفه ی بررسی و تشخیص وجود دالیل و شرایط ویژه و یا اینکه 

آیا امکان پذیرش کودکی که در کموِن دیگری سکونِت دائم دارد بر عهده ی کمون 
میهمان است. یکی از موارد شرایط ویژه، می تواند اسکان و اقامت والدین در دو کمون 
متفاوت باشد. مورِد ویژه ی دیگر به طور مثال میتواند اقامت کودک در نزدیکی مرز بین 

دو کمون باشد و نزدیکی او به مهدکودکی که در کمون مجاور واقع شده است و یا اینکه 
یکی از والدین کودک در کمون دیگری غیر از کموِن محِل سکونت، کار میکند. مورد 
دیگر، نیاز کودک به خدمات ویژه ایست که درمهد کودک واقع شده در کمون محل 

سکونت غیر قابل دسترسی و در کمون مجاور مهیّاست. امکان پذیرش کودک در کمون 
مجاور بدون وجود دالیل ویژه وجود دارد در صورتی که یکی از والدین متقاضی باشد و 
این تقاضا از طرف کمون مربوطه مورد قبول واقع شده باشد. به عبارت دیگر نامنویسی 

کودک در کمون دیگری به غیر از کمون محل سکونت امکانپذیر است، بدون اینکه حق 
بالمنازع کودک شمرده شود.

کمون تینگس رید جای دهیِ دوگانه ی کودک در دو مهدکودکِ متفاوت را به طور همزمان 
مورد قبول قرار نمیدهد.

برای فَسخِ نام فرزندم از 
مهدکودک و یا مرکز فعالیت های 
فوق برنامه ی او چطور می شود 

اقدام کرد؟

در بخش خدمات آنالین ما، e-tjänst، امکاِن َلغِو نام فرزند از مهدکودک ویا مرکز 
فعالیت های فوق برنامه موجود است. اما تّوجه داشته باشید که یک ماه قبل از تاریخِ 
لغو، بایست اعالم کنید و در طی این ماه، هزینه ی مهدکودک و یا مرکز فعالیت های 

فوق برنامه نیز پرداخت میشود. ثبت نامِ دوباره ی کودک تنها زمانی میسر است که 
لغونامِ فعلی کودک انجام گرفته باشد. ثبت نام دوباره ی کودک ممکن است حتی تا چهار 

ماه طول بکشد. اگر کودکی، مشترکاً و از طرف هر دو والد خود ثبت نام شده باشد، 
یعنی اینکه هر دو والد حضانت مشترک فرزند خود را داشته باشند، در آن صورت هر 

دوی آنها نیز بایست مشترکاً برای لغو نام فرزند اقدام کنند. 

فرزند من در انتظار ورود به 
مهدکودکی ست که خواهر یا 

برادر دیگر او در حال حاضر در 
آنجا ثبت است و به آن مهدکودک 

می رود. آیا بخاطر وجود پیوند 
خانوادگی، او حق تقّدم در نوبت 

ورود به آن مهدکودک دارد؟ 

بله، در صورتی که خواهر یا برادر بزرگتر در زمان ورود فرزند دیگر، هنوز در آن 
مهدکودک ثبت باشد.

فرزند من به زودی کالس آمادگی 
(پیش دبستانی) را آغاز خواهد 

کرد. آیا برای ثبت نام او در مرکز 
فعالیت های فوق برنامه نیز باید 

اقدام کنم؟

زمانی که موعِد به کالِس آمادگی رفنتِ کودکِ مهدکودک ُرویِ شما فرا رسید، نام این 
کودک به طور خودکار در مرکز فعالیت های فوق برنامه نیزثبت میشود. نیازبه اقدام 

خاصی از طرف والدی که متقاضی ادامه ی دریافت خدمات مراقبت از فرزند است، 
نمی باشد. والدی که در زمان شروع دوره ی پیش دبستانی نیاز به خدمات مراقبت از 

فرزند در مرکز فعالیتهای فوق برنامه ندارد، بایست رأساً برای لغو نام فرزند خود از این 
مرکز اقدام کند. توجه کنید که از یک ماه قبل بایست برای اعالم به مسئولین اقدام کنید. 

لغو نام کودک تنها برای غیبت های بیش از سه ماه امکان پذیر است.
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آیا برای ورود فرزندم به 

مهدکودک و یا مرکز فعالیت های 
فوق برنامه  در طول تابستان 

می توانم اقدام کنم؟

بله، ولی تّوجه داشته باشید که در طول تعطیالت تابستانی کمون تینگس رید اقدامی 
برای عادت ِدهی کودک به محیط مهدکودک، (inskolning)، نمیکند.

اگر فرزند خود را در مهدکودکی 
نام نویسی کرده باشم که آن 

مهدکودک در محدوده ی 
جغرافیایی مربوط به منطقه ی 

ثبت احوال ما نباشد، چه اتفاقی 
می افتد؟

در صورت امکان و وجود جا، در مهدکودک مورد نظر والدین که در محدودهی 
جغرافیایی مربوط به منطقهی ثبت احوال خانواده نمیگنجد، امکان جایدهی کودک در 

مهدکودکی به غیر از واحدی که به آن هدایت شده است وجود دارد.
توجه کنید که ضمانتی برای ثبت نام کودک در دوره ی دبستانی، در کمونی که مهد 

کودک واقع شده است، وجود ندارد.

در صورتی که امکان جای دهی 
فرزندم در هیچ یک از گزینه های 
اعالم شده ی من وجود نداشته 

باشد، چه اتفاقی می افتد؟

در صورتی که امکان جای دهیِ فرزند شما در هیچ یک از گزینه های اعالم شده ی 
شما وجود نداشته باشد، در آن صورت مهدکودک دیگری پیشنهاد خواهد شد.

اگر من اجبارا و به خاطر نبود 
جا، مجبور به انتخاب 

مهدکودکی شده باشم که از 
گزینه های من نبوده باشد، فرزند 

من چه زمانی می تواند جای 
خود را در این مهدکودک، با 

مهدکودکی که از گزینه های من 
بوده عوض کند؟

امکان تعویض مهدکودک تنها در صورِت وجوِد جا، در طول ماه های ژانویه و آگوست 
وجود دارد.

اگر هیچ یک از مهدکودک های 
پیشنهاد شده، که از گزینه های 

خود من بوده است، را برای 
جای دهی فرزندم قبول نکنم، چه 

اتفاقی می افتد؟

در صورتی که هیچ یک از مهدکودک هایی را که خود انتخاب کرده اید نپذیرید، فرزند 
شما نوبت خود را در فهرست انتظار همان مهدکودک، که نپذیرفته اید، از دست خواهد 

داد. در این صورت بایست دوباره برای ثبت نامِ فرزند خود اقدام کنید و نوبت او به 
انتهای لیست انتظار برای ورود به مهدکودک منتقل خواهد شد.

آیا امکان به تعویق انداخنت 
تاریخ زمانی که موسوم به 

«عادت دهی کودک به محیط 
مهدکودک» است، وجود دارد؟

خیر. دوره ی «عادت دهیِ کودک به محیط مهدکودک» همزمان با ورود کودک به 
مهدکودک آغاز میشود.

ما قصد مسافرت طوالنی مدت به 
خارج از کشور داریم. آیا فرزند 

من جای خود را در مهدکودک از 
دست خواهد داد؟

خیر، ولی تنها به مدت یک دوره ی سه ماهه. تاریخ بازگشت فرزند خود را به مدیر 
مهدکودک و یا مسئول مرکز فعالیت های فوق برنامه اطالع دهید. در صورت عدم 

بازگشت کودک در موعِد اعالم شده، مسئول مربوطه برای لغو نام کودک اقدام خواهد 
کرد. توجه کنید که هزینه ی مربوطه را حتّی در طوِل مدت زمانی که کودک غیبت دارد 

خواهید پرداخت.
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من و همسرم هر دو مشغول به 

کار و یا تحصیل هستیم ولی 
یکی از ما قصد دارد تا یک روز در 
هفته برای نگهداری از یکی دیگر 

از فرزنداِن مشترکمان از 
«مرخصیِ والدین برای نگهداری 

از فرزند» موسوم به 
föräldraledighet استفاده کند. 

آیا در طی آن یک روز در هفته، 
فرزند ما می تواند همچنان به 

مهدکودک بیاید؟

خیر، فرزند تنها در صورتی میتواند به مهدکودک بیاید که اجازه ی حضور ۱۵ ساعت در 
هفته را داشته باشد و یا اینکه جای دهیِ او بر مبنای نیازهای ویژه صورت گرفته باشد.

بعد از پایان دوره ای که در 
«مرخصی والدین برای نگهداری 

از فرزند» بوده ام، قصد دارم به 
سر کار و یا تحصیل برگردم. چه 

اقدامی باید انجام دهم؟

در مورد کودک بین ۱ تا ۵ ساله که به مهدکودک می رود:
برنامه ی حضور فرزند خود در مهدکودک، با ذکر ساعات مورد نیاز برای مراقبت از او، 

را از طریق پر کردِن پرسشنامه و یا خدماِت آنالین ما، e-tjänst، اطالع دهید.
کودکانی که به مدرسه میروند:

به همین ترتیب برای ثبت نام فرزند مدرسه ُروی خود از طریق پرسشنامه و یا خدمات 
آنالین اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به تغییر 
ساعات حضوِر فرزند ما در 

مهدکودک باشد، باید چه کار 
کنم؟

برنامه ی حضور او را از طریق خدمات آنالین، e-tjänst، ثبت کنید. هر گونه تغییر در 
برنامه ی موجود برای حضور کودک، بعد از ۵ روِز کاری اعمال و اجراء میشود.

در صورتی که من به علت بیماری 
در مرخصی استعالجی باشم، 

آیا فرزند من می تواند به 
مهدکودک و یا مرکز فعالیت های 

فوق برنامه ی خود برود؟

در صورتی که بیماری شما کوتاه مدت (حداکثر یک هفته) به طول بیانجامد، فرزند شما 
حق حضور بر اساس برنامه ی عادی خود را خواهد داشت. والدینی که به مدت بیش از 
یک هفته در مرخصی استعالجی باشند موظف به ارائه ی درخواستنامه ی ویژه معافیت 

از نگهداری از فرزند در خانه به علت بیماری هستند. مدیر مربوطه با مشورت با گروِه 
سالمِت دانش آموز در مورِد حق حضور کودک و تعداد ساعات حضور او در مهد 

کودک، مرکز فعالیت های فوق برنامه و همچنین در واحد مراقبت های پرورشی تصمیم 
گیری خواهد کرد. درخواستنامه ی ویژه ی معافیت از نگهداری از فرزند در خانه، به 

علت بیماریِ والد، به شخِص مدیر تحویل داده میشود.

در صورتی که کسی برای 
نگهداری از فرزنِد بیمار خود در 

خانه بماند، آیا فرزند دیگر 
خانواده می تواند به مهدکودک و 

یا مرکز فعالیت های فوق برنامه 
برود؟

بله، در صورتی که آن فرزند دیگر بیمار نبوده و از سالمت کامل برخوردار باشد.
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سئواالت مربوط به برنامه ی کاری مهدکودک و ساعاتی که کودک می تواند در مهدکودک بماند

ما به زودی به آدرس جدیدی در 
کمون تینگس رید نقل مکان 
خواهیم کرد و فرزند ما در 

مهدکودک دیگری ثبت نام خواهد 
شد. آیا شرط انتظاِر چهار ماهه 

برای ورود به مهدکودکِ جدید، 
هنوز صدق می کند؟

در صورت وجود جا (امکان پذیرش) در مهدکودکی که در محِل جدیِد اسکاِن شماست، 
در اولین فرصت فرزند شما امکان ورود به مهدکودک را خواهد یافت. تا آن زمان فرزند 

شما جای خود را در مهدکودکِ فعلی خود حفظ خواهد کرد. اطالعاِت به روز در این 
زمینه به وسیله ی سرپرست کودک در اختیار مدیِر مربوطه گذاشته خواهد شد.

من شب کار هستم و والد دیگِر 
فرزندم روزکار. زماِن گذاشنتِ 

فرزند یا فرزنداِن ما در مهدکودک 
به چه صورت خواهد بود؟

ما نیاز شما به استراحت و خواب بعد از کاِر شیفِت شبانه را مّد نظر قرار می دهیم. با 
مدیر تماس بگیرید تا مشترکاً در مورِد تعداِد ساعت هائی که نیاز به مراقبت از فرزند 

شما وجود دارد به توافق برسید.

آیا برای تحصیل والدین در هر 
دوره ی آموزشی یا تحصیلی، 

میتوان کودک خود را در 
مهدکودک و یا مرکز فعالیت های 

فوق برنامه  گذاشت؟

اگر دوره ی آموزشی، حرفه ای و در ارتباط با کار باشد، در آن صورت مراقبت از کودک 
در مهدکودک و مرکز فعالیت های فوق برنامه مورد قبول قرار می گیرد. اما در صورتی که 

هدف از گذراندن دوره ی آموزشی توسعه ی شخصی و یا تفنّنی باشد، در آن صورت 
مراقبت از کودک در مهدکودک و یا مرکز فعالیت های فوق برنامه مورد قبول قرار 

نمی گیرد.

دو تا از فرزندانم به مهدکودک 
می روند. در صورتی که یکی از 

فرزندان را برای مراجعه به 
درمانگاه ببرم، آیا فرزند دیگر 
می تواند در مهدکودک باقی 

بماند؟

بله، در صورتی که آن فرزند دیگر بیمار نبوده و از سالمت کامل برخوردار باشد.

چه زمانی می توانم فرزند خود را 
در مهدکودک و یا مرکز 

فعالیت های فوق برنامه بگذارم؟

ساعات حضور کودک در مهدکودک بستگی به میزان و تعداد ساعات کاری و یا 
تحصیلی والدین دارد و همچنین مدت زمان ایاب و ذهاب آن ها از محل کار یا تحصیل 

به مهدکودک یا مرکز فعالیت های فوق برنامه. زماِن حضوِر کودکی که با هر دو والد خود 
و به صورت یک خانواِر واحد زندگی میکند بر اساس ساعات فعالیِت روزانه ی والدین 

محاسبه می شود. به طور معمول والدی که ساعِت شروع به کار او دیرتر است، کودک را 
به مهدکودک می آورد و والدی که زودتر از کار و فعالیت روزانه ی خود فارغ می شود، 

فرزند را از مهدکودک بر می دارد.
تعداد ساعت های پذیرش کودکانی که امکان حضوِر فقط ۱۵ ساعت، در هفته، در 

مهدکودک را دارند، محدود به ۳ ساعت در روز، قبل از ظهرها و از دوشنبه تا جمعه 
است.
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خانواده ما به زودی با به دنیا 

آمدن فرزند جدیدی بزرگ تر 
خواهد شد. از چه زمانی، مدت 

زمان بودن در مهدکودک فرزند ما 
به ۱۵ ساعت در هفته تقلیل پیدا 

خواهد کرد؟

از روزی که مادر بعد از فارغ شدن، از بخش زایمان بیمارستان مرخص و به منزل 
فرستاده می شود.

من باردار هستم و هم اکنون در 
مرخصی بارداری به سر می برم 

و کمک هزینه ی دوران بارداری 
دریافت می کنم. فرزند 

مهدکودک ُروی من چند ساعت در 
هفته می تواند در مهدکودک 

بماند؟

کمک هزینه ی دوران بارداری به ماننِد غرامِت مرخصی استعالجی محاسبه می شود و 
اگر بناست تا فرزند خانواده در طی دورن بارداریِ مادر در مهدکودک حضور داشته 

باشد، باید تقاضانامه ی معافیت از نگهداری از فرزند در منزل به مهدکودک ارائه شود. 
قبول معافیت مادِر باردار از مراقبت از فرزند مهدکودک رو در خانه، تا زمان فارغ شدن 

و زایمان مادر معتبر است.
برای دریافت فرم مربوطه با مدیر مهدکودک تماس بگیرید.

در زمانی که من در بخش زایمان 
بیمارستان برای وضع حمل 

بستری هستم، ساعات در 
مهدکودک بودن فرزندم چه مقدار 

خواهد بود؟

فرزند بزرگتر حق داشنت ساعاِت مراقبِت در نظر گرفته شده برای پدر را دارد تا زمانی 
که مادر از بخش زایمان بیمارستان به خانه بیاید. از آن تاریخ اصِل ۱۵ ساعت حضور 

فرزند در مهدکودک اجرائی می شود.

در صورتی که من در وضعیت 
بیکاری قرار بگیرم، چه تغییری 
در ساعات در مهدکودک ماندِن 

فرزندم رخ خواهد داد؟

فرزندان افرادی که به صورت فعال در جستجوی کار هستند، یعنی در اختیار و 
دسترس بازار کار قرار دارند و در اداره ی کار به عنوان کارجو ثبت می باشند، حِق 

استفاده از خدمات کمونیِ مراقبت از فرزند به مدت ۱۵ ساعت در هفته، قبل از ظهرها و 
در روزهای دوشنبه تا جمعه را دارا هستند. امکاِن تغییر موقت برنامه ی حضور فرزند در 

مهدکودک به صورت استثناء وجود دارد، به طور مثال برای حضور والد در یک جلسه ی 
مالقات و یا مصاحبه ی کاری. این موارد استثنائی بایست پیشاپیش مورد قبول مدیر 

مهدکودک قرار بگیرد.

من باردار هستم، به زودی فارغ 
خواهم شد و در مرخصی 

نگهداری از فرزند قرار خواهم 
گرفت. فرزند مهدکودک ُرویِ من 

چند ساعت در هفته می تواند در 
مهدکودک بماند؟

بنا بر قانوِن مرخصیِ والدین، والدیِن فرزندانی که در مرخصی نگهداری از کودکِ نوزاد 
به سر می برند، می توانند به مدت ۱۵ ساعت در هفته از خدمات کمونی مراقبت از کودک، 

قبل از ظهرها و از دوشنبه تا جمعه استفاده کنند.
تاریخ شروع مرخصی خود را جهت نگهداری از فرزند در منزل به مسئول امور اداری 

مهدکودک اطالع دهید.

من باردار هستم، به زودی فارغ 
خواهم شد و در مرخصی 

نگهداری از فرزند قرار خواهم 
گرفت. فرزند من چند ساعت در 

هفته می تواند در مرکز 
فعالیت های فوق برنامه بماند؟

فرزندانی که والدین آن ها برای مراقبت از کودکِ نوزاد در مرخصی والدین هستند به 
طور معمول حق حضور در مهدکودک را ندارند، مگر اینکه بر مبنای ناتوانی و یا کم 

توانی جسمی یا ذهنی، نیاز به مراقبت و نگهداری ویژه، و حمایت در زمینه ی توسعه ی 
آموزشی و پرورشی داشته باشند. در چنین مواردی، درخواستنامه ی معافیت از مراقبت 

از فرزند، در خانه، به مدیر تحویل داده می شود.
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قصد دارم در طول مدتی که در 
مرخصی والدین هستم، کار یا 

تحصیل کنم و به این خاطر 
بایست فرزند خود را در مرکز 

فعالیت های فوق برنامه بگذارم. 
چگونه اقدام کنم؟

اگر فرزند شما در حال حاضر ثبت نام است:
در مورد اینکه چرا نیاز به مراقبت از فرزند خود در این مرکز دارید با مدیِر مسئول 

تماس بگیرید. یک گواهی از طرف کارفرما و یا گواهی از طرف مرکز آموزشی خود که 
حاویِ تعداد ساعات کاری یا آموزشی است را به مدیر تحویل دهید. برنامه ی جدید 

کاری یا تحصیلی خود را نیز ثبت و اعالم کنید.
در صورتی که فرزند شما ثبت نام نباشد:

درخواست ثبت نام فرزند خود در مرکز فعالیت های فوق برنامه را به صورت آنالین و از 
طریق e-tjänst و یا به صورت کتبی و از طریق پر کردن فرم بفرستید. سپس با مدیر 

تماس بگیرید و در مورد نیاز خود به او توضیح دهید. یک گواهی از طرف کارفرما و یا 
گواهی از طرف مرکز آموزشی خود که حاویِ تعداد ساعات کاری یا آموزشی است را 
به مدیر تحویل دهید. بعد از ثبت نام فرزند خود، برنامه ی جدید کاری یا تحصیلی خود 

را نیز به همراه اطالعات مربوط به درآمد و حقوق را نیز از طریق e-tjänst و یا به 
صورت کتبی و از طریق پر کردن فرم ثبت و اعالم کنید. 

در طول مدتی که در مرخصی 
نگهداری از نوزاد هستم، تصمیم 

به کار و یا تحصیل دارم و نیاز 
به گذاشنت فرزند خود در 
مهدکودک در طی ساعات 

طوالنی تری دارم. چه باید کرد؟

در مورد اینکه چرا نیاز به استفاده ی بیش از ۱۵ ساعت در هفته از خدمات مراقبت از 
کودک جهت کار یا تحصیل دارید با مدیر مهدکودک تماس بگیرید. يک کپی از گواهی 

کارفرما و یا گواهی ثبت نام در دوره ی تحصیلی را نیز تحویل دهید. میزان ساعات 
کاری شما، به طور مثال کار یا تحصیل بطور نیمه وقت یا تمام وقت بایست در این 

گواهی ذکر شود. همچنین برنامه ی کامل کاری یا تحصیلی خود را ثبت کنید و تحویل 
دهید. توجه کنید که ازدیاِد ساعات حضور کودک، در بر گیرنده ی هزینه خواهد بود.

من تنها نیاز به مراقبت از فرزند 
خود در مهدکودک به مدت ۱۵ 

ساعت در هفته دارم. آیا خود من 
در مورد تقسیم ساعات بودن او 

در مهدکودک در طی روزهای 
هفته می توانم تصمیم بگیرم؟

خیر. کودکانی که در مجموع ۱۵ ساعت در هفته می توانند در مهدکودک حضور داشته 
باشند تنها می توانند روزهای دوشنبه تا جمعه، سه ساعت قبل از ظهرها در مهدکودک 

حضور یابند. اگر نیاز به مراقبت از فرزندتان در مهدکودک به مدت ۱۵ ساعت در 
ساعاتی غیر از اوقاتی که ذکر شد، وجود داشته باشد، در آن صورت باید تقاضای 

استفاده از خدمات کمونی مراقبت از کودک را در ِازایِ پرداخت هزینه کامل این خدمات 
ارائه دهید.

از چه مدت قبل برای لغو نام 
فرزندم از مهدکودک، بایست 

اعالم کنم؟

مهلت لغو نام کودک از مهدکودک یک ماه است و هزینه ی مربوطه نیز در طی این ماه 
پرداخت می شود. ثبت نام مجدد تنها زمانی ممکن است که لغو نام فعلی اتمام یافته 

باشد. ثبت نام مجدد ممکن است تا چهار ماه زمان بر باشد و طول بکشد. هر دو والدی 
که حضانت مشترک دارند و جداگانه از خدمات کمونی نگهداری از کودک استفاده 

می کنند، بایست به طور جداگانه برای لغو جای فرزند خود اقدام کنند.

من و سرپرست دیگر فرزندم، که 
هر دو دارای حضانت مشترک او 

هستیم، در دو کمون مختلف 
زندگی می کنیم. آیا در هر دو 
کمون حق استفاده از خدمات 

مهدکودک را داریم؟

خیر، شما حق استفاده از خدمات کمونی نگهداری از کودک در هر دو کمون را ندارید.
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من کار خود را از دست داده ام. 

آیا فرزندم هنوز میتواند در مرکز 
فعالیت های فوق برنامه بماند؟

خیر. استفاده از خدمات کمونی نگهداری از کودک در مراکز فعالیت های فوق برنامه 
منحصر به والدینی است که یا اشتغال به کار دارند و یا تحصیل می کنند. حق استفاده 

از این خدمات دو هفته بعد از اینکه دوره ی کاری یا تحصیلی شما خاتمه یافت پایان 
می یابد. در این صورت آخرین روز حضور فرزند خود را به کارکنان مرکز اطالع دهید و 

از طریق خدمات آنالین ما، e-tjänst، برای لغو جای فرزند خود اقدام کنید.

شریک زندگی من از رابطه ی 
قبلی اش یک فرزند دارد. در 
صورتی که ما دارای فرزند 

مشترکی شویم، فرزند شریک 
زندگی من هنوز می تواند در 
مرکز فعالیت های فوق برنامه 

بماند؟ 

بله. هیچ قیدی برای اینکه شما با کودکی که سرپرستی قانونی او را به عهده ندارید، در 
خانه بمانید وجود ندارد. اما اگر شریک زندگی شما در مرخصی نگهداری از فرزند به 

سر می برد، در آن صورت فرزند او نمی تواند در مرکز فعالیت های فوق برنامه حضور 
یابد. 

من به صورت تمام وقت در حال 
تحصیل هستم و بخش بزرگی از 

تحصیالت من از راه دور یا به 
صورت خود خوانی در منزل 
صورت می گیرد. آیا در زمان 

تحصیل می توانم فرزند خود را 
در مهدکودک بگذارم؟

بله، شما به میزانی که برای انجام تحصیالت خود نیاز دارید می توانید از خدمات 
کمونی مراقبت از فرزند هم در زمانی که در مدرسه درس می خوانید و هم زمانی که در 

خانه مشغول درس خواندن هستید، استفاده کنید. تحصیل تمام وقت مانند کار تمام 
وقت محسوب می شود.

من به صورت نیمه وقت تحصیل 
و همچنین به صورت پاره وقت 
کار می کنم. چه مقرراتی در این 

مورد صادق است؟

تحصیالت نیمه وقت همانند کار پاره وقت محسوب می شود. شما حق استفاده از خدمات 
کمونی مراقبت از فرزند در مهد کودک و یا مرکز فعالیت های فوق برنامه را به میزانی که 
برای موفقیت تحصیلی نیاز است، دارید. مقدار هزینه ی که بایست بپردازید بر اساس 

مقدار درآمد شما محاسبه می شود.

ما دارای حضانت مشترک 
فرزندمان هستیم. چه مقرراتی در 
مورد تعطیالت تابستانی صادق 

است در صورتی که مرخصی 
تابستانی والدینی که با یکدیگر 

زندگی نمی کنند با یکدیگر 
مصادف و همزمان نمی شود؟

مدت زمان مراقبت از کودک بستگی به نیاز هر یک از والدین به این خدمات کمونی دارد. 
این بدین معنی ست که فرزند شما در طی هفته هایی که با شما زندگی می کند و شما 
سر کار می روید، می تواند در مهدکودک و مرکز فعالیت های فوق برنامه حضور داشته 

باشد، هرچند که والد دیگر تعطیل باشد. 

آیا در زمانی که من بیمار و در 
مرخصی استعالجی هستم، 

فرزندم می تواند به مهد کودک و 
مرکز فعالیت های فوق برنامه 

برود؟

در صورتی که بیماری شما کوتاه مدت (حداکثر یک هفته) باشد، فرزند شما می تواند بر 
مبنای برنامه ی عادی حضور خود در مهدکودک به آنجا برود.
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سئواالت مربوط به مسائل مالی

آیا ارائه ی گواهی نامه ی پزشکی 
مربوط به بیماری به مهدکودک و 
یا مرکز فعالیت های فوق برنامه 

الزم است؟

والدینی که بیش از یک هفته در مرخصی استعالجی قرار دارند باید برای مراقبت از 
فرزندشان تقاضای ویژه کنند. مدیر به همراه واحد سالمت دانش اموز مشترکاً در مورد 

اینکه آیا فرزند شما می تواند در مهدکودک ، مرکز فعالیت های فوق برنامه و یا محل 
فعالیت های آموزشی دیگر حضور داشته باشد یا خیر و احیاناً چند ساعت در روز یا 

هفته، تصمیم خواهند گرفت.

درزمانی که من به خاطر مراقبت 
کوتاه مدت از کودک بیمار در 

خانه هستم و کمک هزینه ی 
مراقبت از فرزند بیمار دریافت 

میکنم، فرزند دیگرم می تواند به 
مهد کودک بیاید؟

بله، در صورتی که بیماری کودکی که برای استعالج و بهبود در خانه مانده است 
واگیردار نباشد و توصیه ی عمومی برای در خانه ماندن خواهر یا برادر کودک بیمار 

وجود نداشته باشد.

در طی چندین هفته من به 
صورت تمام وقت کار می کنم و 

بعد، در طی چند هفته ی متوالی 
تماماً تعطیل هستم. برنامه ی 

زمانی حضور فرزند من در 
مهدکودک و یا مرکز فعالیت های 
فوق  برنامه چگونه خواهد بود؟

در طول هفته هایی که کار می کنید، بسته به نیاز کاری شما، می توانید از خدمات کمونی 
مراقبت از کودک استفاده کنید. اگر فرزند شما به مهدکودک عمومی میرود (کودکان بین 

۳ تا ۵ سال)، در آن صورت او حق حضور ۱۵ ساعت در هفته ی بدوِن روز تعطیل 
عمومی را دارد. اگر فرزند شما به طور معمول به مدرسه و بعد از آن به مرکز 

فعالیت های فوق برنامه می رود، در آن صورت در طی هفته هایی که شما کار نمی کنید، 
نمی تواند به مرکز فعالیت های فوق برنامه برود.

منظور از قبض مشترک یا 
«delad faktura» چیست؟

اگر والدین کودک از یکدیگر جدا شده باشند ولی کودک با هر دوی آنها زندگی کند، در 
آن صورت هر دو والد بایست اعالم کنند به چه میزان نیاز به مراقبت از فرزند خود 
دارند. در چنین مواردی هر دو سرپرست یک قبض پرداختی جداگانه بنا به درآمِد 

خالص هر خانوار دریافت خواهند کرد. در زماِن ارزیابیِ میزاِن هزینه، تعداد فرزندان 
دیگر خانواده و سقِف حداکثریِ موجود برای هزینه مراقبت از کودک در نظر گرفته 

می شود.

فرزند من بیش از چند روز در 
طی ماه جاری در مهدکودک 

نبوده است. آیا من موظف به 
پرداخت هزینه ی کامل مهدکودک 

هستم؟

بله. هزینه ی مراقبت از کودک به صورت وجه اشتراک پرداخت می شود. تا زمانی که به 
طور مداوم مشترک این خدمات کمونی هستید، وجه اشتراک می پردازید و نه هزینه 

استفاده ی واقعی از این خدمات را.

آیا امکان این وجود دارد که جای 
فرزندم را با پرداخت هزینه ی مهد 

کودک حفظ کنم هر چند که او را 
در مهدکودک نگذارم؟

بله، شما امکان این را دارید که جای فرزند خود را در مهدکودک، در صورت پرداخت 
هزینه ی وجه اشتراک آن به مدت سه ماه متوالی، حفظ کنید. بعد از این مدت، کمون 

تینگس رید به اشتراک شما پایان خواهد داد. 
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آیا ۱۵ ساعت حضور کودک در 
هفته در مهدکودک رایگان است؟

در صورتی که سن کودک زیر سه سال باشد، خیر.
بله، از سپتامبر سالی که کودک سه سال را پر می کند تا آگوست سالی که او شش 

سال تمام را پر می کند، حق حضور ۱۵ ساعت در هفته رایگان است.

هزینه ی نگهداری و مراقبت از 
کودک در مهدکودک چقدر است؟

در کمون تیگس رید تعرفه ی قیمِت خدماِت از پیش تعیین شده برای مهدکودک منظور 
می شود. بطور مثال:

کودک اول: ۳٪ از مجموع درآمد کّل خانوار، حداکثر مبلغ ۱,۵۱۰ کرون در ماه
کودک دوم: ۲٪ از مجموع درآمد کّل خانوار، حداکثر مبلغ ۱,۰۰۷ کرون در ماه
کودک سوم: ۱٪ از مجموع درآمد کّل خانواده، حداکثر مبلغ ۵۰۳ کرون در ماه

تعداد فرزنداِن موجود در یک خانواده بدون توجه به اینکه شامِل کدامیک از خدمات 
کمونی میشوند محاسبه می شود. باالترین تعرفه ی تعیین شده برای خدمات ارائه شده به 
فرزندی پرداخت می شود که کم سن ترین در میان فرزندان دیگر باشد. پائین ترین تعرفه ی 

ممکن نیز برای بزرگترین فرزند خانواده پرداخت می شود.

هزینه ی نگهداری و مراقبت از 
کودک در مرکز فعالیت های فوق 

برنامه چقدر است؟

در کمون تیگس رید تعرفه ی قیمِت خدماِت از پیش تعیین شده برای مرکز فعالیت های فوق 
برنامه منظور می شود. بطور مثال:

کودک اول: ۲٪ از مجموع درآمد کّل خانوار، حداکثر مبلغ ۱,۰۰۷ کرون در ماه
کودک دوم: ۱٪ از مجموع درآمد کّل خانوار، حداکثر مبلغ ۵۰۳ کرون در ماه

کودک سوم: ۱٪ از مجموع درآمد کّل خانواده، حداکثر مبلغ ۵۰۳ کرون در ماه
تعداد فرزنداِن موجود در یک خانواده بدون توجه به اینکه شامِل کدامیک از خدمات 

کمونی میشوند محاسبه می شود. باالترین تعرفه ی تعیین شده برای خدمات ارائه شده به 
فرزندی پرداخت می شود که کم سن ترین در میان فرزندان دیگر باشد. پائین ترین تعرفه ی 

ممکن نیز برای بزرگترین فرزند خانواده پرداخت می شود.
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چه نوع درآمدهایی اساس و 

مبنای محاسبه ی هزینه ی 
مهدکودک و یا هزینه ی مرکز 
فعالیت های فوق برنامه قرار 

می گیرد؟

همه گونه درآمدهایی که شامل پرداخت مالیات می شود، مبنای محاسبه ی هزینه ی مهد 
کودک و همچنین هزینه ی مرکز فعالیت های فوق برنامه قرار می گیرد.

چند نمونه از اینگونه درآمدها:
•(aktivitetsstöd) کمک هزینه ی فعالیت
•(arbetslöshetsersättning - A-kassa) غرامت بیکاری
کمک هزینه ی خانوار (familjebidrag) که به صورت مستمریِ خانوار پرداخت •

می شود
حق الزحمه ای که به خانواده ی سرپرست پرداخت می شود•
•(föräldrapenning) کمک هزینه ی والدین
•(livränta) مستمری مادام  العمر
حقوق کاری و تمامی پرداختی های مرتبط به مشاغل استخدامی•
حقوق بازنشستگی (به استثنای حقوق بازنشستگی که به فرزندان شخص متوفی •

پرداخت می شود)
غرامت بیماری در زمان مرخصی استعالجی و حقوق بازنشستگی پیش از موعد به •

خاطر بیماری
کمک هزینه ی تحصیالت برای دوره های حرفه ای بازار کار (منظور کمک هزینه ی •

 CSN - تحصیلی پرداختی از طرف اداره ی کل امور کمک هزینه های تحصیلی
نیست)

کمک هزینه ی مراقبت از فرزندی که دچار ناتوانی و یا کم توانی جسمی یا ذهنی •
باشد (omvårdnadsbidrag). (تنها بخشی از آن که به عنوان حق الزحمه پرداخت 

می شود.)
ُسوِد حاصل از فعالیت های تجاری و بازرگانی•

چند نمونه از درآمدهایی که درآمد مبنای محاسبه ی هزینه ی مهد کودک و همچنین 
هزینه ی مرکز فعالیت های فوق برنامه قرار نمی گیرند:

•(barnbidrag) کمک هزینه ی عادی فرزند
•(bostadsbidrag) کمک هزینه ی مسکن
• ekonomisk bistånd, försörjningsbistånd,) کمک هزینه ی اجتماعی

(socialbidrag
•(etableringsersättning) کمک هزینه ی استقرار
انواعِ کمک هزینه های ویژه ی افراد ناتوان یا کم توان (دارای نوعی از معلولیت)•
کمک هزینه ی تحصیلی یا / و وام تحصیلی از  CSN (اداره کّل امور کمک •

هزینه های تحصیلی)
•(underhållsbidrag, bidragsförskott) مستمری نفقه

چه زمانی موظف به ارائه ی 
اطالعات در زمینه ی میزان درآمد 

و معاش خود هستم؟

در زمانی که به شما پیشنهادی مبنی بر امکان جای دهی فرزندتان صورت بگیرد و یا هر 
زمانی که تغییری در وضعیت مالی و اقتصادی خانواده ایجاد می شود، مانند کم یا زیاد 

شدن مجموع درآمدهای خانواده، از طریق آنالین و یا با استفاده از فرم از پیش چاپ 
شده ی مربوطه، اطالعاِت به روز در این زمینه را اعالم می کنید. این اطالعات هم شامل 
موارد تغییر درآمد خانواده و همچنین وضعیت خانوادگی می شود. این تغییرات از طریق 

e-tjänst در تارنمای کمون اعالم می شود.

�13



�
من اخیراً اطالعات جدیدی 

مربوط به درآمد ماهیانه ی خود 
اعالم کرده ام، ولی مبلغ فاکتور 

برای هزینه ی مراقبت از فرزند در 
مهدکودک تغییر نکرده است. علت 

چیست؟

ما در اسرع وقت و در صورت نیاز مبلغ قبض پرداختی مهدکودک را تغییر خواهیم داد. 
اگر تا قبل از ثبت تغییِر َدرآمِد شما در سامانه ی کمون قبضی برای شما فرستاده شود، 

مبلغ، ما به التفاوت در قبض آتی محاسبه و تصفیه حساب می شود.

از چه طریق می توانم شماره ی 
 «OCR-nummer» سری فاکتور

را به دست بیاورم؟

با دفتر خدمات شهروندان، Medborgarkontoret، ۰۴۷۷۴۴۱۰۰ و یا بریت راسک، 
Berit Rask، به شماره تلفن ۰۴۷۷۴۴۱۳۱ تماس بگیرید.

آیا ماهی در سال وجود دارد که 
نیاز به پرداخت هزینه ی مراقبت 

از کودک در مهدکودک وجود 
نداشته باشد.

خیر. هزینه ی مهدکودک ۱۲ بار در سال و به صورت ماهیانه پرداخت می شود.
استفاده از خدمات کمونی مراقبت از فرزند، در بر گیرنده ی هزینه ایست که بصورت وجه 

اشتراک، پیوسته و ماهیانه پرداخت می شود.

آیا در زمانی که در تعطیالت 
هستیم و یا فرزندم بیمار و در 

خانه است، بایست هنوز 
هزینه ی مراقبات از کودک را 

پرداخت کرد؟

بله. هزینه ی مهدکودک ۱۲ بار در سال و به صورت ماهیانه پرداخت می شود.
اگر فرزند شما بیش از ۱۴ روز متوالی بیمار باشد، می توانید برای کسر روزهای 

بیماری از مجموعِ روزهایِ ماه، تقاضای محاسبه دوباره ی مبلغ ماهیانه را به صورت 
کتبی تحویل مدیر مهدکودک دهید. شرِط قبوِل تقاضای شما ارائه ی گواهی پزشکی 

صادره از طرف پزشک درمانگر و یا پرستار ناحیه ایست. کسِر مبلغ به خاطِر روزهای 
بیماری کودک فقط در طی مدت زماِن سال تحصیلی (ترم های آموزشی) امکان پذیر 

است.

فرزند من فقط ۱۵ ساعت در هفته، 
در مهد کودک حضور دارد، ولی 

قبض پرداخت هزینه هر ماه 
برای ما ارسال می شود. علت 

چیست؟

خدمات کمونی مراقبت از فرزند در مهدکودک برای کودکان زیر ۳ سال رایگان نیست. 
این خدمات تنها از ماه آگوست سالی رایگان است که کودک سه سالگی را پر می کند تا 

۳۱ ماِه آگوسِت سالی که شش سالگی خود را پُر می کند.

در صورت تغییر ساعات حضور 
فرزند در مهدکودک، به طور مثال 

از ۴۰ ساعت در هفته به ۳۰ 
ساعت در هفته، آیا هزینه ی 

نگهداری از او در مهد کودک نیز 
تغییر می کند و کاهش می یابد؟

خیر. میزان هزینه ی مراقبت از کودک تنها بر مبنای مجموع درآمدهای ماهیانه ی 
خانواده تعیین و محاسبه می شود و نه بر اساس تعداد ساعت های حضور فرزند در مهد 

کودک.

آیا حتی در زمانی که کودک در 
تعطیالت و در منزل است و در 

مهدکودک حضور ندارد، هزینه ی 
مهد کودک او بایست پرداخت 

شود؟

بله. شما مشترک خدمات کمونی مراقبت از کودک هستید و برای این خدمات «وجه 
اشتراک» می پردازید.
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در صورتی که کودک به صورِت 

یک هفته در میان، نزِد پدر و مادر 
خود زندگی کند، کدام یک از 

والدین موظف به پرداخِت قبِض 
هزینه ی مراقبت از فرزند است؟

امکان این وجود دارد که دو قبض متفاوت با هزینه ی تقسیم شده برای والدینی که 
حضانت مشترک فرزند خود را دارند صادر شود. میزان هزینه بر اساس مجموع 
درآمدهای هر یک از خانوارها محاسبه و تعیین می شود. در این صورت هر یک از 

والدین مسئول پرداخت قبِض مختِص به خود و همچنین اعالمِ پایان استفاده از خدمات 
کمونیِ مراقبت از فرزند در مهد کودک خواهد بود.

هزینه نگهداری و مراقبت از 
فرزند در مهدکودک آیا به صورت 
پیش پرداخت پرداخته می شود یا 

پس از حضور یک ماهه ی کودک 
در مهدکودک؟

هزینه ی مراقبت و نگهداری، به صورت ماهیانه و بعد از یک ماه حضور کودک در مهد 
کودک پرداخت می شود.

در صورت عدم پرداخت فاکتور 
هزینه ی مهدکودک و یا مرکز 
فعالیت های فوق برنامه، چه 

اتفاقی می افتد؟

نخست یک نامه برای یادآوری فرستاده می شود و در وحله ی دوم بدهی به یک شرکت 
اجرائیاتی برای مطالبه ی پول سپرده می شود.

اگر به خاطر عدم پرداخِت به 
موقع هزینه ی مراقبت از فرزند 

بدهکار باشم، امکان پرداخت این 
بدهکاری به صورِت قسطی 

وجود دارد؟

بله. در آن صورت با بریت راسک (Berit Rask) به شماره تلفن ۰۴۷۷۴۴۱۳۱ تماس 
بگیرید.

اگر فقط در یک دوره ی زمانی 
محدود در طول سال درآمد داشته 

باشم، محاسبه ی هزینه ی 
مهدکودک و یا مرکز فعالیت های 

فوق برنامه به چه صورت 
محاسبه خواهد شد؟

هزینه ی مهدکودک بر اساِس درآمد سالیانه، تقسیم بر ۱۲ محاسبه می شود.
شما به صورت تقریبی درآمد سالیانه ی خود را اعالم می کنید که بعد از پایان دوره ی 

زمانی ای که فرزند شما در مهدکودک حضور داشته، به صورِت َعطِف ِبما َسبَق یعنی 
برای دوره ی زمانی طی شده مورد بررسی و محاسبه ی مجدد قرار خواهد گرفت. 

از چه زمانی پرداخت هزینه ی 
مهدکودک شروع خواهد شد؟

بالفاصله بعد از اتمام دوره عادت دادِن کودک به محیط مهدکودک، هزینه ی حضور او در 
مهدکودک مطالبه خواهد شد.
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