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 رسوم العميل لمرحلة التعليم التمهيدي 
 

ساعات في اليوم. باإلضافة إلى مرحلة التعليم التمهيدي  4مرحلة التعليم التمهيدي هي مجانية ويتم ترتيبها بحيث أنها تكون لمدة 

فإنه من الممكن أن تقوموا بحجز فترة تكميلية للتربية والتعليم المبكرة في الروضة أو من خالل نشاط نادي مرحلة التعليم 

 يبها في المدارس ملحقة بمرحلة التعليم التمهيدي. التمهيدي، والذي يتم ترت

 التربية والتعليم المبكر التكميلي لمرحلة التعليم التمهيدي 

يتم تقدير الرسوم التي يجب دفعها بناًء على إجمالي مرتب أو دخل أولياء األمور قبل استقطاع الضريبة وذلك بناًء على قانون  

ة والتعليم المبكر. يجب على األسرة إبالغ مكتب رسوم مصاريف التربية والتعليم مصاريف العميل لدفع رسوم مرحلة التربي

 المبكر بالمعلومات المتعلقة بدخل األسرة.

 أنشطة النادي التكميلة لمرحلة تعليم ما قبل المدرسة 

ما قبل المدرسة، وذلك بناًء هناك رسوم شهرية ثابتة تدفع عن نشاط النادي الخاص بمرحلة التعليم التمهيدية أو ما تسمى بمرحلة 
 على الخدمات التي يتم اختيارها. يتم تحصيل نصف قيمة الرسوم أو المصاريف عن الشهر الثامن. 

 تغيير مدى الحاجة للخدمات  
من الممكن تغيير مدى الحاجة للخدمات مرتين خالل عام لفترة نشاطنا. إذا أردتم عمل تعديل خالل فترة الموسم الخريفي بالتالي 

بوقت أقصاه نهاية الشهر األول من وخالل فترة الموسم الربيعي يجب عمل ذلك بوقت أقصاه نهاية الشهر الثامن يجب عمل ذلك 

 .  يمكن لألسر أن تطالب بزيادة الخدمات المقدمة إليهم حسب احتياجاتهم خالل فترة نشاطنا في ذلك العام. العام

 تصبح هذه التغييرات سارية المفعول ليس قبل بداية الشهر القادم. 

. االستمارة الخاصة بهذا األمر تجدوه في   Wilmaنظام فيلما  يتم إبالغنا عن التغييرات الخاصة بمدى الحاجة للخدمات عن طريق 

 .päätökset القراراتو Hakemukset الطلباتالصفحة الوسطية لـ فيلما حيث يكون مكتوباً 
. 

 تعديالت الرسوم 
نشاطات نادي مرحلة التعليم التمهيدي تكون مجانية لألسر، التي يكون دخلها قبل استقطاع الضريبة منخفض.   يجب على األسر  

 التقدم بطلب لإلعفاء من دفع الرسوم بسبب عدم القدرة على الدفع.

صة لهذا الغرض. يمكننا الموافقة يجب التقدم بطلب كتابي سنوياً لإلعفاء من دفع الرسوم مستخدمين في ذلك االستمارة المخص
 على اإلعفاء من دفع الرسوم ابتداًء من بداية ذلك الشهر الذي استلمنا فيه هذا الطلب. 

رسوم الترتيبات المتعلقة بالرعاية الخاصة من قِبَل نشاط النادي للطلبة المعاقين ذهنياً تكون مجانية )بناًء على قانون الرعاية  
(. يجب إبالغنا عن احتياج الطفل أو الشاب المعاق ذهنياً لنشاط النادي  519/  1977/ 2مواد القانون § الخاصة للمعاقين ذهنياً 

 الصباحي أو لفترة بعد الظهيرة وذلك في برنامج الرعاية الخاصة. 

اية  بخصوص عدم دفع رسوم أنشطة النادي يجب على ولي األمر التقدم بطلب كتابي بذلك وأن يرفق بالطلب برنامج الرع
 الخاصة. 

 
 الرسوم التي يدفعها العميل بخصوص فترة التربية والتعليم المبكرة ومرحلة تعليم ما قبل المدرسة  

 asiakasmaksut.varhaiskasvatus@tampere.fiالبريد اإللكتروني 
 . 11,00إلى   9,00، األيام من االثنين إلى الخميس من الساعة 040 180  8476هاتف رقم 

https://opetustampere.inschool.fi/

