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اطﻼﻋﯾﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﺣوه ﭘرداﺧت ﻣﮭد ﮐودک از ﻣورﺧﮫ 1.8.2020
ﻗﺎﻧون ﺻﺎدره درﺧﺻوص ﭘرداﺧت ﺷﮭرﯾﮫ ﻣﮭد ﮐودک
)(1503/2016
ﻧﺣوه ﺗﻌﯾﯾن ﺷﮭرﯾﮫ ھﺎ

وﺻول ﺷﮭرﯾﮫ ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ ﻣﮭد ﮐودک ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻗﺎﻧون ﺻﺎدره درﺧﺻوص ﭘرداﺧت آن اﺳت .ﻣﺑﻠﻎ آن ﺑر اﺳﺎس ﺗﻌداد اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ،ﺧدﻣﺎت
ﻣورد ﻧﯾﺎز و ھﻣﭼﻧﯾن درآﻣد ﻧﺎﺧﺎﻟص ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻘدار درآﻣد ﻧﺎﺧﺎﻟص 1ﭼﻘدر از ﺳﻘف ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺑرای درآﻣد ﺑﺎﻻﺗر اﺳت ،ﺑﮫ ﺷرح زﯾر
ﻣﯽﺑﺎﺷد:
 1درآﻣد ﻧﺎﺧﺎﻟص :درآﻣد ﻗﺑل از ﮐﺳر ﺷدن ﻣﺎﻟﯾﺎت

ﺟدول ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﻘف درآﻣد از ﻣورﺧﮫ  1.8.2020ﺑﮫ ﺑﻌد
ﺗﻌداد اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده

2
3
4
5
6

ﺳﻘف درآﻣد
ﯾورو /در ﻣﺎه
2136
2756
3129
3502
3874

درﺻد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺑﻠﻎ ﭘرداﺧﺗﯽ ﺑﮫ ﻧﺳﺑت ﻣﻘدار
درآﻣد ﻧﺎﺧﺎﻟص ﺑﺎﻻﺗر از ﺳﻘف ﺗﻌﯾﯾن ﺷده
10,70
10,70
10,70
10,70
10,70

ﺣداﮐﺛر ﺳﻘف درآﻣد
4827,59
5447,59
5820,59
6193,59
6565,59

ﺣداﮐﺛر ﻣﺑﻠﻎ ﭘرداﺧﺗﯽ ﺑﮫ ازاء اوﻟﯾن ﻓرزﻧد  288ﯾورو در ﻣﺎه و ﺑﮫ ازاء ﻓرزﻧد دوم  144ﯾورو در ﻣﺎه اﺳت.
ﻣﻧظور از ﺧﺎﻧواده زوﺟﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺣﺎﻟت ﻣزدوج و ﯾﺎ ﺷراﯾط ﻣﺷﺎﺑﮫ آن در ﯾﮏ ﺧﺎﻧوار ﺑﺳر ﻣﯽﺑرﻧد ،ﺑﻌﻼوه ﻓرزﻧدان زﯾر ﺳن ﻗﺎﻧوﻧﯽ 2ھر
دوی آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺟزو ﺧﺎﻧوار ﺑوده و در ﮐﻧﺎر آﻧﮭﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد .اﮔر ﺗﻌداد اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺑﯾش از ﺷش ﻧﻔر ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ ﻣﺑﻠﻎ ﺳﻘف درآﻣدی ﮐﮫ
ﻣﺑﻧﺎی ﺗﻌﯾﯾن ﺷﮭرﯾﮫ ﭘرداﺧﺗﯽ اﺳت ،ﺑﮫ ازاء ھر ﮐدام از ﻓرزﻧدان ﺳن ﻗﺎﻧوﻧﯽ 144 ،ﯾورو اﻓزوده ﻣﯽﺷود.
 2ﺳن ﻗﺎﻧوﻧﯽ :ھﺟده ﺳﺎﻟﮕﯽ

ﺣﻖ اﺳﺗﻔﺎده از ﺧدﻣﺎت ﻣﮭد ﮐودک ،ﺑﻌد از اﺗﻣﺎم دوران درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ واﻟدﯾن آﻏﺎز ﺷده و ﺑﺎ ﺷروع دوره ﺗﺣﺻﯾﻼت اﺟﺑﺎری ﮐودک ﺑﮫ
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳد.

ﺗﺧﻔﯾف ﺷﮭرﯾﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻓرزﻧدان دﯾﮕر ﺧﺎﻧواده

اﮔر ﺑﯾش از ﯾﮏ ﻓرزﻧد ﺧﺎﻧواده در ﻣﮭد ﮐودک ﻓﻌﺎل زﯾر ﻧظر ﺷﮭرداری ﺣﺿور دارﻧد ،در اﯾن ﺻورت ﻣﯽﺗوان ﻣﺑﻠﻎ ﺷﮭرﯾﮫ ﮐوﭼﮑﺗرﯾن
ﻓرزﻧد ﺧﺎﻧواده را ﮐﮫ از ﺧدﻣﺎت ﺗﻣﺎم وﻗت ﻣﮭد ﮐودک اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻣﺎده  ،5ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣود .ﺳﭘس ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ﺳن و درﺧﺻوص ﻓرزﻧد
ﺑزرﮔﺗر ﺧﺎﻧواده ﮐﮫ از ﺧدﻣﺎت ﺗﻣﺎم وﻗت ﻣﮭد ﮐودک اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑﻧد ،ﻣﺑﻠﻐﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗوان ﺗﻌﯾﯾن ﮐرد ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﺣداﮐﺛر  50درﺻد ﻣﺑﻠﻎ
ﺷﮭرﯾﮫ ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﻓرزﻧد ﺧﺎﻧواده ﺑﺎﺷد .ﻣﺑﻠﻎ ﺷﮭرﯾﮫ ﻣورد ﻧظر ﺑﮫ ازاء ھر ﮐدام از ﻓرزﻧدان ﺑﻌدی ﺧﺎﻧواده ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﺣداﮐﺛر 20
درﺻد ﻣﺑﻠﻎ ﺷﮭرﯾﮫ ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﻓرزﻧد ﺧﺎﻧواده ﺑﺎﺷد .ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﺷﮭرﯾﮫ ﻣﮭد ﮐودک دﯾﮕر ﻓرزﻧدان ﺧﺎﻧواده ﻏﯾر از ﮐوﭼﮑﺗرﯾن آﻧﮭﺎ ،ﺷﮭرﯾﮫ
ﻣراﻗﺑت ﺗﻣﺎم وﻗت از ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﻓرزﻧد ﺧﺎﻧواده ،ﻣﺑﻧﺎی ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯽﺑﺎﺷد.

ﺧدﻣﺎت ﻣورد ﻧﯾﺎز
ﺗﺎﺛﯾر ﺧدﻣﺎت ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑر روی ﻣﻘدار ﺷﮭرﯾﮫ ﻣﮭد ﮐودک ﺑﮫ ﺷرح زﯾر اﺳت:
ﺧدﻣﺎت ﻣورد ﻧﯾﺎز
ﻣراﻗﺑت ﺗﻣﺎم وﻗت ھر روزه
ﻣراﻗﺑت ﺗﻣﺎم وﻗت  15روز در ﻣﺎه
ﻣراﻗﺑت ﺗﻣﺎم وﻗت  10روز در ﻣﺎه
ﻣراﻗﺑت ﺑﻣدت ﺣداﮐﺛر  20ﺳﺎﻋت در ھﻔﺗﮫ
ﻣراﻗﺑت ﭘﺎره وﻗت ﺑﻣدت ﺣداﮐﺛر  5ﺳﺎﻋت در روز
ﻣراﻗﺑت ﭘﺎره وﻗت ﺑﻣدت ﺣداﮐﺛر  5ﺳﺎﻋت در روز 15 ،روز در ﻣﺎه
ﻣراﻗﺑت ﭘﺎره وﻗت ﺑﻣدت ﺣداﮐﺛر  5ﺳﺎﻋت در روز 10 ،روز در ﻣﺎه

ﻣﺑﻠﻎ ﺷﮭرﯾﮫ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی درآﻣد ﻧﺎﺧﺎﻟص ﻣﯽﺑﺎﺷد

ﻣﻘدار آن ﺑﮫ ﻧﺳﺑت ﺷﮭرﯾﮫ ﻣراﻗﺑت ﺗﻣﺎم وﻗت
%100
%75
%50
%50
%60
%45
%30

در ھﻧﮕﺎم ﺗﻌﯾﯾن ﺷﮭرﯾﮫ ﻣﮭد ﮐودک ،ﮐﻠﯾﮫ درآﻣدھﺎ و ﺳود ﺧﺎﻟص از ﺳرﻣﺎﯾﮫ و ﻣﺷﻣول ﻣﺎﻟﯾﺎت ،درآﻣدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﻣول ﻣﺎﻟﯾﺎت ﻧﻣﯽﺑﺎﺷﻧد و
ھﻣﭼﻧﯾن درآﻣد ﺣﺎﺻل از ﺟﻧﮕل ،ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .ﭘول ﺗﻌطﯾﻼت ) (%5ﺑﮫ ﻣﺑﻠﻎ درآﻣد ﻧﺎﺧﺎﻟص اﻓزوده ﻣﯽﺷود .ﻧﻔﻘﮫ و ﮐﻣﮏ ﻧﻔﻘﮫ

) (elastusapu ja -tukiﺑر روی ﻣﺑﻠﻎ ﺷﮭرﯾﮫ ﺗﺎﺛﯾر ﻣﯽ ﮔذارﻧد .ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ درآﻣد ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ ﻣﺗﻐﯾر ﺑﺎﺷد ،ﺣد ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن درآﻣد ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ ﯾﮏ دوره
طوﻻﻧﯽ ،در ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﺑﻠﻎ ﺷﮭرﯾﮫ ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد.

اﻋﻼم درآﻣدھﺎ

ﺧﺎﻧوادهھﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در ظرف ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘس از آﻏﺎز ﻣﮭد ﮐودک ﻓرزﻧد ﺧود ،درآﻣد ﺧوﯾش را اﻋﻼم ﮐﻧﻧد .اﻋﻼم درآﻣد ﺗوﺳط ﺗﮑﻣﯾل ﻓرم ﻣوﺟود
در وبﺳﺎﯾت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷﮭرﯾﮫھﺎی ﻣﮭد ﮐودک ،اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود .در ﺻورت ﻋدم اﻋﻼم درآﻣدھﺎ ،ﻣﯽﺗوان ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻣﺑﻠﻎ ﺷﮭرﯾﮫ را ﺑرای ارﺑﺎب
رﺟوع ﻣورد ﻧظر ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣود.
درآﻣدھﺎی ﻣورد ﻧظر از ﺷﺑﮑﮫ ﺛﺑت اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ درآﻣدھﺎ و ﯾﺎ از ﻣدارک ارﺳﺎل ﺷده ،ﺑررﺳﯽ ﻣﯽﺷوﻧد .اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﻣﮏ
ھزﯾﻧﮫھﺎی اداره  Kelaﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ از  Kelaدرﯾﺎﻓت ﻣﯽﺷوﻧد .ﺧﺎﻧوادهھﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺷﺧﺻﺎ درﺑﺎره ﺑﻘﯾﮫ درآﻣدھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺧوﯾش اطﻼع دھﻧد .ﺣﺗﯽ
اﮔر ﺧﺎﻧواده درآﻣدی ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎ وﺟود اﯾن درﺑﺎره وﺿﻌﯾت درآﻣد ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺑﺧش ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺷﮭرﯾﮫ ﻣﮭد ﮐودک اطﻼع داده ﺷود.
اﻓراد دارای ﻣﺷﺎﻏل آزاد /ﺷرﮐت ،ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ﻓرم ﻣرﺑوط ﺑﮫ روﺷن ﺳﺎزی وﺿﻌﯾت درآﻣد ﺧوﯾش ” ”Yrittäjän tuloselvitysرا
ھﻣراه ﺑﺎ ﻣدارک ﭘﯾوﺳت آن ،ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﻧد.

ﻣواﻓﻘت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﻣﺑﻠﻎ ﺷﮭرﯾﮫ

ﺧﺎﻧوادهھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از طرﯾﻖ آﻧﻼﯾن و ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻓرم ﻣوﺟود در وبﺳﺎﯾت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﺷﮭرﯾﮫھﺎی ﻣﮭد ﮐودک ،ﻣواﻓﻘت ﺧود را
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﻣﺑﻠﻎ ﺷﮭرﯾﮫ ،اﻋﻼم دارﻧد.

ﺗﻐﯾﯾرات اﯾﺟﺎد ﺷده در درآﻣد ﺧﺎﻧواده ،ﺗﻌداد اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﯾﺎ ﺧدﻣﺎت

اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾرات اﯾﺟﺎد ﺷده را ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ ﺑﺧش ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﺷﮭرﯾﮫ ھﺎی ﻣﮭد ﮐودک ،اﻋﻼم ﮐﻧﯾد .اطﻼع در اﯾن
ﺑﺎره ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻓرمھﺎﯾﯽ ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ در وبﺳﺎﯾت ﺑﺧش ﭘرداﺧت ﺷﮭرﯾﮫھﺎی ﻣﮭد ﮐودک ﻣوﺟود ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد.

ﮐﺎھش دادن ﻣﺑﻠﻎ ﺷﮭرﯾﮫ

در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﭘرداﺧت ﺷﮭرﯾﮫ ﻣﮭد ﮐودک ﻣﯽﺗواﻧﯾد درﺧواﺳت ﺗﺧﻔﯾف و ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯾت از ﭘرداﺧت آن را ﺑﻧﻣﺎﯾﯾد .ﺷﮭرﯾﮫ ﻣﮭد ﮐودک اﺑﺗدا ﺑر اﺳﺎس
درآﻣد ﺧﺎﻧواده و ﺳﺎﯾر ﻋواﻣل ﻣوﺛر ﺑر روی آن ،ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮔردد و ﭘس از آن ﺳرﭘرﺳت ﮐودک ﻣﯽﺗواﻧد درﺧواﺳت ﺗﺧﻔﯾف ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯾت ﭘرداﺧت
را ﺑﻧﻣﺎﯾد .ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ اﻣرار ﻣﻌﺎش ﺑﺎزدارﻧده از ﻣﺣروﻣﯾت و دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﺎرﺑرد آﻧﮭﺎ ،در ﺗﺻﻣﯾم
ﮔﯾریھﺎ اﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷوﻧد .ﺗﺧﻔﯾف ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯾت ﭘرداﺧت ﺷﮭرﯾﮫ ﺑرای ﻣﺎﺳﺑﻖ ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻧﻣﯽﺷود ﺑﻠﮑﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ از آﻏﺎز آن ﻣﺎھﯽ ﮐﮫ درﺧواﺳت ﻣورد
ﻧظر ﺑﮫ ﺑﺧش ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﺷﮭرﯾﮫ ﻣﮭد ﮐودک رﺳﯾده اﺳت ،ﺑﺎ اﯾن اﻣر ﻣواﻓﻘت ﻣﯽ ﮔردد .زﻣﺎﻧﯽ ﺣﻖ ﺑرﺧورداری از ﺗﺧﻔﯾف ﻣﯽﺗواﻧد
اﯾﺟﺎب ﺷود ﮐﮫ ﭘرداﺧت ﺷﮭرﯾﮫ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر درآﻣد ،ﺑﺎﻋث ﻧﯾﺎز ارﺑﺎب رﺟوع ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ اﻣرار ﻣﻌﺎش ) (toimeentulotukiﺷده و ﯾﺎ اﻣر
ﻣورد ﻧظر ﺑﮫ اﺳﺗﻧﺎد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣراﻗﺑت وﯾژه از ﮐودک ﺑﺎﺷد.

ﺻورﺗﺣﺳﺎب /ﻗﺑض ﺻﺎدره درﺧﺻوص ﺷﮭرﯾﮫ ﻣﮭد ﮐودک

ﺷﮭرﯾﮫ ﻣﮭد ﮐودک ﺑﺻورت ﭘﺳﺎ ﭘس ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯽﺷود .ﺗﺎرﯾﺦ ﭘرداﺧت ﻗﺑض در اﻧﺗﮭﺎی ﻣﺎه ﺑﻌد ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﻣﺛﻼ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘرداﺧت ﻗﺑض ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﺷﮭرﯾﮫ ﻣﺎه ﻣﯽ در اواﺧر ﻣﺎه ژوﺋن اﺳت .ﺑﮭره دﯾرﮐرد ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧون ﺑﮭره ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯽﺷود .ﻗﺑضھﺎی ﺻﺎدره ﺟﮭت رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ اداره
وﺻول ﭘرداﺧﺗﯽھﺎ اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯽﯾﺎﺑﻧد.

ﺷروع و ﭘﺎﯾﺎن ﻣﮭد ﮐودک

اﮔر ﺷروع ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﮭد ﮐودک ﻣﺻﺎدف ﺑﺎ اواﺳط ﻣﺎه ﺑﺎﺷد ،وﺻول ﺷﮭرﯾﮫ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻌداد روزھﺎی ﺗواﻓﻖ ﺷده ﺟﮭت ﻣراﻗﺑت از ﮐودک ،ﭘﯾش
ﻣﯽروی .ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﮐودک ﺑدﻻﯾﻠﯽ از ﻗﺑﯾل ﺑﯾﻣﺎری از ﻣﮭد ﮐودک ﻏﯾﺑت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،روز ﻏﯾﺑت او ﻧﯾز ﺟزو روزھﺎی ﻣراﻗﺑت ﺑﺣﺳﺎب ﻣﯽآﯾد.
ﭘرداﺧت ﺷﮭرﯾﮫ ﻣﮭد ﮐودک از روزی آﻏﺎز ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺧﺎﻧواده درﺑﺎره آن در زﻣﺎن ﭘذﯾرﻓﺗن ﻣﮑﺎن ﻣراﻗﺑت ،ﺗواﻓﻖ ﻧﻣوده اﺳت.
ﻗرارداد ﻣﮭد ﮐودک ﻣﻠزوم ﺑﮫ زﻣﺎن ﻓﺳﺦ ﻗرارداد ﻧﻣﯽﺑﺎﺷد .زودﺗرﯾن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗوان ﻗرارداد را ﻓﺳﺦ ﮐرد ھﻣﺎن روزی اﺳت ﮐﮫ درﺑﺎره
ﻓﺳﺦ ﻗرارداد ﺑﮫ ﻣﮭدﮐودک اطﻼع داده ﺷده اﺳت .ﻓﺳﺦ ﺧدﻣﺎت ﻣﮭد ﮐودک از طرﯾﻖ ﺧدﻣﺎت آﻧﻼﯾن ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﮭد ﮐودکھﺎ و زﯾر ﻧظر
ﺷﮭرداری ﺗﺎﻣﭘره و ﯾﺎ ﺗوﺳط ﻓرم ﻣوﺟود در وبﺳﺎﯾت ﺷﮭرداری ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد.

ﻏﯾﺑتھﺎ

ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﮐودک ﺑدﻟﯾل ﺑﯾﻣﺎری در طول ﯾﮏ ﻣﺎه ﺣداﻗل  11روز از ﻣﮭد ﮐودک ﻏﺎﯾب ﻣﯽﺑﺎﺷد ،در اﯾﻧﺻورت ﻧﺻف ﻣﺑﻠﻎ ﺷﮭرﯾﮫ ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ
وﺻول ﻣﯽﺷود .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐودک ﮐل ﯾﮏ ﻣﺎه را ﺑدﻟﯾل ﺑﯾﻣﺎری ﻏﺎﯾب اﺳت ،ھﯾﭻ ھزﯾﻧﮫای وﺻول ﻧﻣﯽﺷود .اﮔر ﮐودک ﺑﻧﺎ ﺑدﻻﯾل دﯾﮕری ﮐل
طول ﻣدت ﯾﮑﻣﺎه را ﻏﺎﯾب ﺑﺎﺷد ،ﻧﺻف ﺷﮭرﯾﮫ ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ وﺻول ﻣﯽﺷود .در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ھﻣواره ﺷﮭرﯾﮫ ﮐﺎﻣل ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ وﺻول ﻣﯽﮔردد .اﮔر
ﺧﺎﻧواده درﺧﺻوص ﺗﻌداد روزھﺎی ﻣﺷﺧﺻﯽ ﺗواﻓﻖ ﻧﻣوده ﺑﺎﺷد ،روزھﺎی ﻏﯾﺑت ﮐودک از ﻣﮭد ﮐودک ،از روزھﺎی ﻣذﮐور ﮐم ﻣﯽﺷود.

ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره ﺷﮭرﯾﮫ ﻣﮭد ﮐودک از:

https://www.tampere.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/asiakasmaksut.html
آدرس ﭘﺳت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ asiakasmaksut.paivahoito@tampere.fi
ﺗﻠﻔن ) 040 180 8476روزھﺎی دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﭘﻧﺞ ﺷﻧﺑﮫ ﺳﺎﻋﺎت (9.00-11.00

