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کودکستان
در کودکستان برای کودک از یک سالگی تا زمانی که او به صنف آمادگی مکتب آغاز میکند ،جا داده میشود .برای مستحق شدن جا
در کودکستان چهار شرط مختلف وجود دارد.
 .1سرپرست (والدین) کار و یا تحصیل میکنند
به کودکان به همان اندازه(در کودکستان) جا داده میشود که سرپرست آنها برای حاضر بودن در محل کار و یا
تحصیل،سفر و یا در صورت کار شبانه برای خواب به آن مقدار زمان نیاز دارد .همچنان برای افرادی که تحصیل
میکنند عالوه بر ساعات درسی برای مطالعه و درس خواندن در جریان روز در روز های کاری نیز وقت ارائه میگردد.
 .2کودک بنابر وضیعت خانواده دارای نیاز شخصی بوده و یا هم برای رشد خود نیازمند کمک ویژه میباشد.
مدیر کودکستان بررسی و تایید نموده و در مورد جاگزینی احتمالی کودک و وسعت آن تصمیم میگیرد .این چنین تصمیم
در مورد جاگزینی در کودکستان حداکثر برای یک سال اعتبار دارد تا بعداَ مورد ارزیابی مجدد قرار بگیرد.
 .3سرپرست (والدین) به خاطر یک فرزند دیگر شان در مرخصی والدین بسر میبرند
در مورد جاگزینی توسط مدیر کودکستان تصمیم گرفته میشود تا باشد به بهترین شکل ممکن به کودک آموزش و رشد داده
شود .مقدار وقت  15ساعت در هفته میباشد.
 .4سرپرست (والدین) بیکار اند
در مورد جاگزینی توسط مدیر کودکستان تصمیم گرفته میشود تا باشد به بهترین شکل ممکن به کودک آموزش و رشد داده
شود .مقدار وقت  15ساعت در هفته میباشد .سرپرست(والدین)حق دارند تا کودک را برای ساعات بیشتر ،مثالَ برای رفتن به
یک مصاحبۀ استخدامی،در کودکستان بگذارند.

( Allmän förskolaکودکستان همگانی)
کودکستان همگانی از ترم خزانی همان سالی که کودک  3ساله میشود برای مدت  525ساعت در سال که معادل  15ساعت در هفته
میشود ،به همه کودکان به شکل رایگان ارائه میگردد .ساعاتی از قبل تعین شده وجود دارد که میتوان از میان آنها انتخاب نمود و
همچنان به منظور رشد کودک به بهترین شکل ممکن و ارائه بهترین آموزش ممکن به او با کارمندان کودکستان توافق صورت
میگیرد .پس از آن اوقات تعین شده از طریق خدمات الکترونیک کودکستان/مرکز خدمات قبل و بعد از مکتب در ویب سایت کمون
ثبت میگردد .ساعات حاضری مطابق اوقات ترم تحصیلی مکتب میباشد.
از کودکانی که به دلیل کار یا تحصیل سرپرست/والدین شان جاگزین گردیده اند از ماۀ اگست همان سالی که  3ساله میشوند ،یک
هزینۀ کمتر اخذ میگردد .در جریان ماه های جون،جوالی و اگست هزینۀ معمولی پرداخته میشود.

( Fritidshemمرکز فعالیت های قبل و بعد از مکتب)
مرکز فعالیت های قبل و بعد از مکتب از ماۀ اگست همان سالی که کودک به صنف آمادگی مکتب آغاز میکند تا ترم بهاری سالی که
کودک  13ساله میشود،ارائه میگردد .برای مستحق شدن جا در  fritidshemیا (مرکز فعالیت های قبل و بعد از مکتب) چهار شرط
وجود دارد:
 .1سرپرست(والدین) کار و یا تحصیل میکنند
وسعت زمان جاگزینی شاگرد به همان اندازه میباشد که سرپرست او برای حاضر بودن در محل کار یا تحصیل،رفت و آمد
و یا هم برای خواب در صورت کار شبانه به آن مقدار زمان نیاز دارد .همچنان برای افرادی که تحصیل میکنند عالوه بر
ساعات درسی برای مطالعه و درس خواندن در جریان روز در روز های کاری نیز وقت ارائه میگردد.
 .2شاگرد بنابر وضیعت خانواده دارای نیاز شخصی بوده و یا هم برای رشد خود نیازمند کمک ویژه میباشد.
مدیر مکتب بررسی و تایید نموده و در مورد جاگزینی احتمالی شاگرد و وسعت آن تصمیم میگیرد .این چنین تصمیم در مورد
جاگزینی حداکثر برای یک سال اعتبار دارد تا بعداَ مورد ارزیابی مجدد قرار بگیرد.
 .3جاگزینی تضمین شده
شاگردانی که والدین شان کار جستجو میکنند،بر اساس تقاضا این امکان را دارند که “جاگزینی تضمین شده” را بدست
بیآورند .یک هزینۀ روزانه معادل  1/20حصۀ سطح نهایی پرداخت،در بدل هرروزی که از آن بهره برداری شده است،
تقاضا میگردد.
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 .4جاگزینی در ایام تعطیل
جاگزینی در هنگام تعطیل برای شاگردان  6تا  13ساله در جریان تعطیلی و “روز های آموزش” ارائه میگردد .یک هزینۀ
روزانه معادل  1/20حصۀ سطح نهایی پرداخت،در بدل هرروزی که از آن بهره برداری شده است ،تقاضا میگردد.
این فعالیت در همان مکتب ابتداییه ارائه میگردد که شاگرد در آن تحصیل میکند.

مراقبت کودک در ساعات نامناسب کار
مقررات و فورم تقاضا برای مراقبت از کودک در ساعات نامناسب کار در  www.herrljunga.seو همچنان در دفتر معلومات
موجود میباشد.
مراقبت از کودک در ساعات نامناسب کار صرفا َ در ( Herrljunga kommunکمون هریونگه) ارائه میگردد .با جاگزینی کودک در
همان واحدی میتواند موافقت صورت بگیرد که او شامل آن میباشد نه آن واحدی که در خارج از Herrljunga kommun
(کمون هریونگه) موقعیت دارد.

تقاضانامه
تقاضا برای جا از طریق خدمات الکترونیک کودکستان و  fritidshemیا (مرکز خدمات قبل و بعد از مکتب) در ویب سایت
( Herrljunga kommunکمون هریونگه) صورت میگیرد .هر زمانی که شخص خواسته باشد میتواند کودک را در صف انتظار
قرار بدهد ولی زمان انتظار میتواند حداکثر  6ماه قبل از جاگزینی مطلوب باشد.

کمون دیگر
هرگاه سرپرست (والدین) کودک میخواهد در یک کمون دیگر جا تقاضا کند در آن صورت سرپرست (والدین) مسئولیت
دارد که با کمون مورد نظر تماس بگیرد.

زمان انتظار
به محض فارغ شدن جا برای تقاضا کننده جا داده میشود،اما حد اکثر چهار ماه بعد از تاریخ تقاضا.

به ترتیب نوبت


جاگزینی های در حال انتظار به دلیل ضمانت برای جا (صرفا َ برای جاگزینی در ماه های
اگست/سپتمبر اعتبار دارد)*)



تقاضا برای جا برای کودکانی که به حمایت ویژه نیاز دارند



تقاضا برای تبدیل نمودن کودکستان (تبدیلی صرفا َ در ماه های اگست/سپتمبر صورت میگیرد).



تقاضا برای جا برای کودکان افرادی که کار یا تحصیل میکنند،کار جستجو میکنند و یا هم در مرخضی والدین
بسر میبرند و همچنان تقاضا برای کودکستان های همگانی



تقاضا شمولیت برای کودکانی که در یک کمون دیگر ثبت دفتر احوال نفوس میباشند

اگر سرپرست (والدین) با وجود تذکر به یک جا پیشنهاد شده جواب نداده باشند در آن صورت جا پیشنهاد شده باطل اعالم گردیده و
یک تقاضا جدید باید از طریق خدمات الکترونیک کوکستان( fritidshem/مرکز فعالیت های قبل و بعد از مکتب) در ویب سایت
) Herrljunga kommunکمون هریونگه) صورت بگیرد.
*)( Platsgarantiضمانت جا) برای آن همه سرپرست ها (والدین) ارائه میگردد که آرزو ندارند در هنگامی که آنها در
مرخصی والدین برای فرزندان کوچکتر شان بسر میبرند،کودکان شان در کودکستان باشند .در ختم مرخصی والدین برای
کودک در عین کودکستان جا ضمانت میشود .این ضمانت صرفا َ در پیوند با جاگزینی در ماه های اگست/سپتمبر اعتبار داشته
و مرخصی باید حداقل برای  6ماه باشد.
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پیشنهاد و جاگزینی
زمانی که سرپرست (والدین) از نیاز برای داشتن جا در یکی از ساحات فعالیت که مشمول این اساسنامه میگردد اطالع میدهد ،باید
در جریان  4ماه برایش پیشنهاد جا صورت بگیرد .ارائه جا در ( fritidshemمرکز فعالیت های قبل و بعد از مکتب) به محض
تحویلدهی تقاضانامه و یا هم در همان تاریخ مورد نظر صورت میگیرد.
پیشنهاد جا به سرپرست (والدین) از طریق ایمیل و یا هم نامه صورت میگیرد.
ممکن است به کودک تان در یک کودکستانی جا پیشنهاد شود که شما آن را تقاضا نکرده اید .اگر شما این جا پیشنهاد شده را نمی
پذیرید میتوانید به آن جواب رد داده و اگر خواسته باشید میتوانید در صف انتظار همچنان باقی بمانید .در آن صورت یک دور
جدیدانتظار ،حداکثر برای  4ماه،آغاز میگردد .این امکان نیز وجود دارد که به یک جا پیشنهاد شده جواب مثبت بدهید و برای تبدیل
شدن به یکی از همان جا های که آرزو دارید و در تقاضانامه آن را ذکر نموده اید،در صف انتظار قرار بگیرید .تبدیلی جا در ماۀ
اگست صورت میگیرد.
دورۀ آشنایی در پیوند با تعطیالت تابستانی در زودترین فرصت در هفتۀ  32و همچنان در ارتباط با تعطیالت کرسمس و سال نو در
زودترین فرصت در نخستین روز کاری بعد از  6/1صورت میگیرد.
سرپرست (والدین) مکلف میباشند تا از تغییرات در وضیعت خانواده،درآمد و دیگر مواردی که روی شرایط جاگزینی و همچنان
ساعات مراقبت از کودک تاثیر میگذارد به ( Herrljunga kommunکمون هریونگه) اطالع بدهند.

زمان جاگزینی شامل ساعات کار و یا تحصیل،زمان رفت و آمد به محل کار یا محل تحصیل و همچنان زمان برای تحویل
دادن و تحویل گرفتن کودک میباشد .زمان جاگزینی بر اساس نیاز مشترک سرپرست ها (والدین) تعین میگردد.
اگر کودک به طور نوبتی (نزد والدین خود) زندگی میکند در آن صورت او حق دارد تا بر اساس نیاز هر کدام از والدین به مراقبت
از کودک ،مراقبت دریافت نماید.
یک کودک حق ندارد که در دو کودکستان مختلف شامل باشد.
اوقات حاضر بودن کودک/شاگرد باید همیشه درج یک تقسیم اوقات گردد .زمان موجودیت کودک/شاگرد در کودکستان یا
( fritidshemمرکز فعالیت های قبل و بعد از مکتب) عبارت از زمان کار و یا تحصیل سرپرست (والدین) برعالوۀ زمان
تحویلدهی و تحویل گرفتن کودک میباشد.
در صورت مریضی طوالنی سرپرست (والدین) ،کودک/شاگرد میتواند بر اساس توافق با مدیر کودکستان/مکتب تحویل داده شود.
در هنگامی دریافت ( graviditetspenningزمانی که زن در دوران حاملگی به دلیل کار ثقیل فزیکی و یا موجودیت خطر در محل
کار نمیتواند کار کند این پول را بدست میآورد) کودک میتواند بر اساس تقسیم اوقات تحویل داده شود.

آشنایی
در هنگام جاگزینی در کودکستان مهم است تا کودک یک آغاز مصون داشته باشد .دورۀ آشنایی تخمین زده میشود که در جریان
تقریبا َ دو هفته ادامه داشته باشد .مهم است تا شما به عنوان سرپرست (والدین) در دسترس قرار داشته باشید تا بتوانید در دورۀ آشنایی با
کودک تان به همراه باشید.

موارد دیگر
کودکستان ها و ( fritidshemمراکز فعالیت های قبل و بعد از مکتب) در روز های دوشنبه تا جمعه از ساعت  06:00تا  18:00باز
میباشند .در آغاز و ختم روز بین بخش های محل فعالیت همکاری صورت گرفته و ممکن کودک نیاز داشته باشد تا بخش خود را
تبدیل نماید.
کودکستان ها و مراکز فعالیت های قبل و بعد از مکتب حق دارند تا برای برنامه ریزی و پیشرفت فعالیت ها حداکثر برای مدت دو
روز در هر ترم مسدود باشند .تا حد ممکن تالش صورت میگیرد که این روز ها با  studiedagarمکتب ابتداییه (روز های که
کارمندان برای آموزش میروند) هماهنگ ساخته شود.
در صورت ضرورت کودکستان یا مرکز فعالیت های قبل و بعد از مکتب میتواند در روز های که کارمندان به آموزش میروند نیز به
طور عاجل باز باشد.
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کودکستان ها و مراکز فعالیت های قبل و بعد از مکتب در ( Herrljunga kommunکمون هریونگه) همه ساله در جریان هفته
های  28ـ  31به دلیل تعطیالت مسدود میباشند .در مناطق پُر جمعیت ( Herrljungaهریونگه) در جریان این هفته ها همیشه یک
کودکستان به طور عاجل باز میباشد .یک بخشی از کودکستان و ( fritidshemمرکز فعالیت های قبل و بعد از مکتب)
در ( Mörlandaمورلنده) در جریان هفته های  28و  31به طور عاجل باز میباشد.
این بخش های عاجل برای آن خانواده های قابل دسترس میباشند که هر دو سرپرست (والدین)کار میکنند .هرگاه در یک سال تاریخ
هفته های مسدود بودن بخش تغییر نماید،این موضوع در یک زمان مناسب قبل از فرا رسیدن فصل تابستان به اطالع رسانیده میشود.
در هنگام مرخصی یا دیگر انواع تعطیلی از کار/تحصیل،جاگزینی در کودکستان میتواند در جریان روز های معدود صورت
بگیرد.

فسخ شمولیت
فسخ شمولیت/فسخ قرارداد باید حداکثر  2ماه قبل از آن که جاگزینی کودک پایان یابد،اطالع داده شود .فسخ قرارداد از طریق
“خدمات الکترونیک کودکستان و ( fritidshemمرکز خدمات قبل و بعد از مکتب)” در ویب سایت کمون صورت میگیرد .در
جریان زمان فسخ قرارداد هزینه اخذ میگردد
اگر هزینه حداکثر دو ماه بعد از آخرین تاریخ پرداخت ،پرداخته نشود ( Herrljunga kommunکمون هرینگه) حق دارد تا قرارداد
کودکستان یا ( fritidshemمرکز فعالیت های قبل و بعد از مکتب) را فسخ نماید.
هرگاه از جاگزینی در جریان  2ماه مطابق تقسیم اوقاتی که روی آن توافق صورت گرفته است استفاده به عمل نیآید
( Herrljunga kommunکمون هریونگه) میتواند با فسخ قرارداد ،جاگزینی را باطل نماید.
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هزینه ها
( Herrljunga kommunکمون هریونگه) برای کودکستان،مرکز فعالیت های قبل و بعد از مکتب و کودکستان های خانوادگی ،حد نهایی
پرداخت برای  12ماه/سال را بکار میبرد .مقدار هزینۀ جاگزینی بر اساس تعداد کودکان موجود در خانواده که شامل کودکستان یا مرکز
فعالیت های قبل و بعد از مکتب میگردند و همچنان مجموع عاید ناخالص خانواده سنجیده میشود.
از ماۀ اگست همان سالی که کودک سه ساله میشود تا ماۀ جوالی سالی که کودک شش ساله میشود هزینه  3/8کاهش می یابد .بعد از آن
( fritidshemstaxaحد نهایی پرداخت مرکز فعالیت های قبل و بعد از مکتب) اعتبار دارد.
شمارش کودکان بر اساس سن صورت میگیرد .کوچکترین کودک به عنوان کودک شماره یک ( ،)1کودک از او بزرگتر به عنوان شماره
دو ( )2و به همین ترتیب دیگران شمرده میشوند .از کودک شماره جهار ( )4پول مطالبه نمیشود.

(حد نهایی پرداخت)جدید ساالنه
سقف درآمد در حد نهایی پرداخت شاخص گذاری گردیده و ساالنه تنظیم میگردد .مقدار هزینه بر اساس تصمیم پارلمان در مورد حد نهایی
پرداخت برای کودکستان ها( fritidshem ،مراکز فعالیت های قبل و بعد از مکتب) و کودکستان های خانوادگی تنظیم میگردد .سقف درآمد
در بل یا صورتحساب کودکستان و همچنان در ویب سایت کمون  www.herrljunga.seاطالع داده میشود.

هزینۀ کودکستان
تعداد فرزندان

فیصد از درآمد ناخالص

کودک 1

%3

کودک 2

%2

کودک 3

%1

کودک  4و بیشتر

هزینۀ ساالنه

هزینۀ Fritidshem
(مرکز فعالیت های قبل و
بعد از مکتب)
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مطالبۀ هزینه
هزینه بر اساس درآمد مجموعی خانوار قبل از وضع مالیات،سنجیده میشود .افراد مجرد،متاهل و آنهایی که با هم بطور مشترک زندگی
میکنند به عنوان خانوار شمرده میشوند.
هزینه برای زمان شمولیت که روی آن توافق صورت گرفته(درج قرارداد گردیده است)اخذ میگردد.اخذ هزینه از بابت مریضی،مرخصی،
تعطیالت یادیگر انواع غیرحاضری ها متاثر نمیگردد.زیرا این جاگزینی به عنوان یک نوع اشتراک(ابونمان) پنداشته میشود که در جریان
دوازده ()12ماۀ سال اعتبار دارد.
بل یا رسید هزینه به شکل ماهوار فرستاده میشود که آخرین فرصت برای تادیۀ آن آخرین روز ماه میباشد .مطالبه پول برای ماۀ جاری
صورت میگیرد .هزینه برای یاددهانی و هزینه برای وصول بدهی مطابق مقررات مورد اعتبار اخذ میگردد .اگر پرداخت پول در آخرین
فرصت  60روز بعد از انقضا زمان پرداخت صورت نگیرد،کودک یا کودکان اخراج میگردد/میگردند.
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هزینه تقسیم شده
در صورتی که سرپرستی کودک به شکل جداگانه صورت بگیرد (والدین از هم جدا زندگی کنند) هزینه میتواند بین آنها تقسیم گردد تا
هرکدام بل یا صورتحساب خود را دریافت نمایند .هزینه بر اساس درآمد خانوار هر خانواده شمار میگردد .البته هزینه مجموعی نباید از
باالترین حد پرداخت برای جاگزینی تجاوز کند .برای تقسیم نمودن بل یا صورتحساب باید هر دو سرپرست (والدین) تقاضا نمایند .فورم
برای تقاضا در ویب سایت ( Herrljunga kommunکمون هریونگه) و همچنان در شعبۀ معلومات موجود میباشد.

درآمد قبل از مالیه
هزینۀ بر اساس درآمد ناخالص کنونی(درآمد قبل از مالیه)تعین میگردد این ها به عنوان درآمد شمرده میشود:
معاش و پول های دیگر در پیوند با استخدام
مفاد از درک فعالیت های تجارتی(این مربوط افرادی میشود که از خود دارای شرکت میباشند)
( Sjukpenningمعاش مریضی)( sjukbidrag ،کمک اقتصادی برای افراد مریض)
( Föräldrapenningمعاش مرخصی والدین)
( Utbildningsbidragکمک اقتصادی برای تحصیل) در ( arbetsmarknadsutbildningکورس آموزش حرفه ای و افزایش مهارت)
معاش بیکاری
( Familjebidragکمک خانوادگی) به شکل ( familjepenningکمک اقتصادی خانوادگی)
تقاعدی به همسر شخص متوفی،تقاعدی قبل از وقت (نه معاش تقاعدی برای فرزند)
( Livräntaمعاش مادام العمر)(پول در صورت آسیب دیدگی تایید شده از بابت کار برای درآمد از دست رفته)
کمک اقتصادی برای مراقبت از کودک تا آن حدی که مزد را تشکیل بدهد(پول برای مصارف اضافی نباید شامل ساخته شود)
کمک اقتصادی تکمیل کننده در صورت زندگی نوبتی (در صورتی که کودک نزد والدین به صورت نوبتی زندگی کند)
( Familjehemsersättningکمک اقتصادی برای خانوادۀ سرپرست)(بخش مزد)
کمک اقتصادی برای سفر،امتیاز موتر ،امتیاز غذا (بخش مشمول مالیات)

گزارش دهی در مورد تغییر درآمد،زمان جاگزینی یا تغییرات در وضیعت خانوادگی
سرپرست (والدین) مکلف میباشند تا از شرایطی که روی پرداخت هزینه تاثیر میگذارد به صورت عاجل اطالع بدهد.
اگر در مورد درآمد ناخالص اطالع داده نشود،نظر به حد نهایی پرداخت باالترین هزینه مطالبه میگردد.
بررسی درآمد همه ساله مطابق (اطالعات) در مورد درآمد مشمول مالیه که از ادارۀ مالیات بدست آمده صورت گرفته و مطالبه مجدد یا
بازپرداخت یک هزینه به عنوان پیآمد آن میباشد.

معافیت هزینه
معافیت هزینه میتواند در صورت جاگزینی در ( fritidshemمرکز فعالیت های قبل و بعد از مکتب) در مطابقت به فصل  14مادۀ  6قانون
مکتب و تصمیم مدیر مکتب صورت گرفته و به طور منظم مورد بررسی مجدد قرار بگیرد.
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