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سوف تتغير حدود الدخل لرسوم عمالء تعليم الطفولة المبكرة
سوف تتغير حدود الدخل لرسوم عمالء تعليم الطفولة المبكرة في  .٢٠٢١/٨/١وسيتم اتخاذ قرارات الدفع للعمالء بموجب حدود
الدخل الجديدة للجميع في الشهر آب /أغسطس.
حدود الدخل ساریة المفعول اعتبارا من :٢٠٢١/٨/١

حجم األسرة

حد الدخل بالیورو /شهر -
الرسوم صفر يورو
٢٠٢١/٨/١

الدفع من  ٢٧يورو  ،الدخل على األقل
(أقل من  ٢٧يورو ال یتم فرض رسوم)
٢٠٢١/٨/١
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إذا كان حجم األسرة أكبر من ستة أشخاص  ،فإن حد الدخل الذي يستند إلیه الرسوم يزداد بمقدار  ١٨٩يورو لكل طفل قاصر الحق في
األسرة)١٠٥٢ / ٢٠٢٠/١٢/١٧( .
يلتزم العميل بإخطار التغییرات في دخل األسرة  ،حجم األسرة أو الخدمة من خالل نموذج الدفع اإللكتروني للعمالء دون تأخير .يمكن
استخدام النموذج لمنح الموافقة على استخدام سجل الدخل  ،وفي هذه الحالة ال يلزم تقديم إثباتات على دخل الراتب أو مزايا كیال.
يتم أخذ التغییرات في الدخل في االعتبار في أقرب وقت ممكن من بداية شهر االخطار .إذا تغیرت بیانات الدخل في منتصف الشهر
التقويمي  ،فسیصبح ساري المفعول من بداية الشهر التقويمي التالي.
إذا لم يقم العمیل بإخطار البلدي ة كتابیا بأي تغییرات في ظروفه يكون لها تأثیر متزايد على الدفع  ،أو إذا كان قرار الدفع يعتمد على
معلومات غیر صحیحة قدمها العمیل أو ممثله  ،قد يزيد من رسوم سنة واحدة إلى الوراء بحد أقصى.
یجب دائ ًما االتفاق على التغييرات في خدمة تعليم الطفولة المبكرة (تواریخ العقد  ،أوقات الرعایة  ،أو ما شابه ذلك) مع مدیر
الروضة قبل ملء النموذج.
التعليمات وجميع النماذج (الفنلندیة  ،اإلنجليزیة  ،النماذج عبر اإلنترنت  ،النماذج القابلة للطباعة)
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يجب على العمالء الجدد تقديم بیان دخل على الفور أو في موعد ال يتجاوز شهر واحد بعد بدء التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة.
بيان دخل صاحب األعمال خاص
باإلضافة إلى نموذج رسوم العمیل  ،يجب على أصحاب األعمال الخاصة ملء نموذج يقدمون فیه معلومات عن دخلهم بغرض تحديد
رسوم العمیل لتعلیم الطفولة المبكرة .ال تحتاج إلى ملء النموذج إذا كنت توافق على أعلى رسوم للعمیل.
الموافقة على أعلى رسوم للعميل
يجوز للوصي  ،إذا رغب  ،أن يشیر إلى موافقته على أعلى رسوم للعمیل  ،وفي هذه الحالة ال يتعین علیه تقديم بیان دخل .بالنسبة
ألولئك الذين يوافقون  ،يتم اتخاذ قرار بشأن أعلى رسوم للعمیل .يجوز إعطاء الموافقة من خالل المعامالت عبر اإلنترنت لتعلیم
الطفولة المبكرة.

