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 شهریه پیش دبستانی 
 

شود. عالوه بر آموزش پیش دبستانی، امکان درخواست  ساعت در روز برگزار می   4آموزش پیش دبستانی رایگان، هر روزه به مدت  

ارتباط با دوره پیش  دوره تکمیلی آموزش خردسالی در مهد کودک و یا فعالیت کلوب دانش آموزان پیش دبستانی، که در مدارس و در 

 باشد. شوند، نیز می دبستانی برگزار می

 آموزش خردسالی تکمیل کننده دوره پیش دبستانی 

های  شهریه این دوره بر اساس درآمد ناخالص یا میزان درآمد قبل از کسر مالیات اولیای دانش آموزان و مطابق با قانون پرداخت هزینه 

رجوع اعالم  های ارباب ایستی اطالعات مربوط به میزان درآمد خویش را به بخش پرداخت هزینه گردد. خانواده ب رجوع تعیین میارباب

 کنند.

 آموزان کلوب دانش  فعالیت تکمیل کننده دوره پیش دبستانی 

ماهیانه ثابتی  ، بسته به نوع خدمات انتخابی، شهریه است تکمیل کننده دوره پیش دبستانیکه برای شرکت در فعالیت کلوب دانش آموزان 
 شود. وجود دارد. برای ماه آگوست، نصف شهریه ماهیانه اخذ می 

 تغییر دادن نیاز خدماتی  

  وآخر ماه آگوست  توان در طول یک سال، تا دو بار تغییر داد. تغییرات مربوط به دوره پاییزی را بایستی تانیاز خدماتی را می

توانند در طول سال، نیاز به ها در صورت تمایل میانجام داد. خانواده تا آخر ماه ژانویهرا تغییرات مربوط به دوره بهاره 

 خدمات را افزایش دهند.

 یابند. تغییرات از ابتدای ماه بعد اعتبار می

شوند. فرم مورد نیاز برای اطالع داده می  Wilma-järjestelmänتغییرات مربوط به نیازهای خدماتی از طریق سیستم ویلما 

( یافت  Hakemukset ja päätökset( و صفحه مربوط به درخواستها و تصمیمات ) Wilmaاین منظور، از سیستم ویلما )

 شود.می
. 

 رایگان بودن 
تر باشد.    هایی رایگان است که درآمد ناخالص آنها از سقف تعیین شده برای درآمد، پایینفعالیت کلوب پیش دبستانی برای خانواده

 پرداخت شهریه را بنمایند.قید ها برای رایگان بودن این خدمات، باید درخواست آزاد شدن از خانواده 

شود. آزاد شدن از قید پرداخت  آزاد شدن از قید پرداخت شهریه، بایستی هر ساله بطور کتبی و با استفاده از فرم مخصوص آن انجام 
 ر در طی آن انجام شده است، پذیرفت. نظمورد توان از آغاز آن ماهی که درخواست  شهریه را می 

آموزان دارای معلولیتهای ذهنی  آموزی که بعنوان خدمات مراقبتی ویژه و برای دانش فعالیت کلوبهای صبحگاهی و بعداز ظهر دانش 
(  2ماده   519/1977شوند، رایگان هستند )قانون صادره در خصوص مراقبتهای ویژه از افراد دارای معلولیتهای ذهنی، ریزی می برنامه

در چنین شرایطی، نیاز کودک دارای معلولیت ذهنی به فعالیتهای کلوبهای صبحگاهی و بعد از ظهر را بایستی در برنامه مختص  

 ( ذکر کرد.  erityishuolto- ohjelmaمراقبتهای ویژه )

را بصورت کتبی انجام داده و برنامه  آموزان بایستی درخواست رایگان بودن خدمات کلوبهای صبحگاهی و بعد از ظهر اولیای دانش 

 ( را پیوست درخواست خود نمایند. erityishuolto- ohjelmaخدمات ویژه )
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