مرکز ایالت ،درسدن
اداره مراقبت روزانه از کودکان

اطالعات مربوط به کاهش ،تقبل و معافیت حق پرداخت والدین
ی
یعن :فقط برای فرزند نخست حق پرداخت کامل باید
پرداخت شود .برای فرزند دوم یک تخفیف درصدی در
حق پرداخت در نظر گرفته یم شود .برای فرزند سوم و
همه فرزندان دیگر ،مراقبت روزانه کودکان در درسدن
رایگان است.

برای مراقبت از کودکان در مراکز نگهداری روزانه از
کودکان و مراکز مراقبت روزانه از کودکان ،بر اساس
اساسنامه حق پرداخت والدین شهر مرکز ایالت،
درسدن ،به طور معمول یک حق پرداخت باید توسط
والدین پرداخت شود.

ی
ی
والدین که جدا از هم زندگ یم
اگر یک کودک توسط
ر
کنند به صورت حضانت مشتک رس ر
پرسن یم شود ،این
ر
کوچکت به عنوان فرزند
امر یم تواند در تایید یک فرزند
ر
تاثت بگذارد .لطفا درباره این موضوع با دفت حق
بعدی ر
پرداخت اداره مراقبت روزانه از کودکان مشورت کنید.

یک تخفیف ی
جزئ یا کامل درباره حق پرداخت والدین
ر
ممکن است .وجود پیش نیازهای مربوطه را دفت حق
پرداخت در اداره مراقبت روزانه از کودکان با درخواست
برریس یم کند.

برای برریس درباره تخفیف در حق پرداخت والدین برای
برادران و خواهران ،مدارک زیر باید ارائه شوند:
 قراردادهای مراقبت همه فرز ی
ندائ که در مراکز
نگهداری روزانه کودکان یا مراکز مراقبت روزانه از
کودکان در درسدن یا خارج از آن مراقبت یم شوند
 در صورت نیاز :فرم «حضانت ر
مشتک» که باید
از سوی والدین تکمیل شود (قابل دریافت در ر
دفت
حق پرداخت یا در www.dresden.de/kita-
)anmeldung

بنا به دالیل مایل
والدین یم توانند یک تقبل حق پرداخت یا معافیت از
آن را درخواست کنند ،اگر فشار مایل به وجود آمده در
ر
منطق نباشد.
اثر آن برای آنها
برای ر ی
اولی درخواست ،ما یک مشاوره شخیص را در
ر
دفت حق پرداخت اداره مراقبت روزانه از کودکان توصیه
یم کنیم .مدارک مربوط به درآمد را باید به همراه داشته
باشید.

برای یک ویل تنها
ی
که غالبا تنها با یک فرزند در خانه زندگ یم کند و بدون
کمک طرف سوم مراقبت و تربیت یک یا چند فرزند را
به عهده دارد ،حق استفاده از تخفیف در حق پرداخت
ویژه ویل تنها وجود دارد.
برای درخواست ،مدارک زیر باید ارائه شوند:
 قرارداد مراقبت فرزند یا فرزندان شما،
 فرم مربوط به وضعیت «ویل تنها» (قابل دریافت
در ر
دفت حق پرداخت یا در وبسایت
)www.dresden.de/kita-anmeldung

برای برادران و خواهران
والدین دارای چندین فرزند که بر اساس قانون زاکزن
درباره حمایت از کودکان در مراکز روزانه کودکان
( ،)SächsKitaGهمزمان به یک مرکز نگهداری روزانه
از کودکان یا یک مرکز مراقبت روزانه از کودکان یم روند،
حق استفاده از تخفیف در حق پرداخت والدین را برای
خواهران و برادران دارند.

شده ،درآمد والدی ر ی
تعیی کننده است که کودک به
ی
عنوان خانه اصیل نزد او زندگ یم کند.
برای برریس امکان حق استفاده از کمک ،گوایه ها و
مدارک زیر باید ارائه شوند:

درخواست ها در زودترین حالت باید شش هفته پیش
از تاری خ آغاز مراقبت که در قرارداد قید شده است ارائه
شوند .درخواست های تمدید باید در ماه پیش از
آخرین دوره ی
زمائ موافقت شده ارائه شوند.

 قرارداد مراقبت فرزند/فرزندان شما،
ی
 در صورت مشمول بودن :گوایه کنوئ کمک هزینه
بیکاری ،کمک هزینه آموزش ( ،)BaföGکمک
هزینه درمان ،مستمری ،کمک هزینه زایمان ،کمک
هزینه تربیت یا کمک هزینه والدین

اگر والدین یا فرزندان کمک اجتمایع زیر را دریافت یم
کنند ،در این صورت پرداخت های مربوط به حق
ر
منطق نخواهند بود:
پرداخت والدین
ی
ری
تامی مخارج زندگ بر اساس کتاب قانون اجتمایع

کتاب دوم (،)SGB II

 در صورت مشمول بودن :گوایه کمک هزینه
ی
ی
مخارج زندگ یا عنوان مخارج زندگ

 کمک های مربوط به فصل سوم و چهارم از کتاب
قانون اجتمایع کتاب دوازدهم (،)SGB XII




گوایه کمک هزینه کودکان ،به عنوان جایگزین
خالصه حساب همراه با رسید پرداخت
در صورت امکان گوایه درآمدهای ر
نایس از اجاره
دادن و اجاره کردن








در صورت امکان درآمدهای ر
نایس از سود بانیک
تغیتات و ر ی
نت تطبیق های
قرارداد اجاره در کنار ر
جانن
مربوط به هزینه های ر
ری
داشی مسکن از خود :خالصه بهره
در صورت
های پرداخت شده ،هزینه های زباله ،آب،
فاضالب و ر ی
تمت کردن دودکش ها ،بیمه
ساختمان ،مالیات ساختمان و بیمه ساختمان
گوایه مربوط به بیمه خانه ،بیمه مسئولیت
ر
شخیص و بیمه حوادث و ر ی
ریست.
نت مستمری
ری
داشی کار مستقل:
در صورت
-



آخرین گوایه مالیات بر درآمد
صورتحساب مازاد درآمد سال آخر
خالصه کاهش ارزش ها (فهرست )AfA
ری
تعیی سود موقت سال جاری
ی
ی
بیمه درمان و مراقبت و رنت بیمه بازنشستیک
در صورت وجود کمک هزینه تاسیس ررسکت
و/یا پرداخت موقت

عنوان اقامت اگر شهروند اتحادیه اروپا نیستید

 کمک های مربوط به ماده  2و ماده  3از قانون
کمک های پناهجویان،
 کمک هزینه فرزندان بر اساس ماده  a 6از قانون
فدرال کمک هزینه فرزندان
 کمک هزینه مسکن بر اساس قانون کمک هزینه
مسکن
درباره والدین جدا شده ،دریافت کمک های اجتمایع از
طریق والدی ر ی
تعیی کننده است که کودک به عنوان
ی
خانه اصیل نزد او زندگ یم کند.
همراه با درخواست ،مدارک زیر باید ارائه شوند:
 قرارداد مراقبت فرزند یا فرزندان شما،
 گوایه مربوط به دریافت ییک از کمک های
اجتمایع ررسح داده شده .اگر در کنار کمک های
اجتمایع ،هزینه های مراقبت از کودکان از طریق
یک طرف سوم تقبل شوند این امر باید اثبات
شود.
نامتده دریافت
اگر هیچ کدام از کمک های اجتمایع ر
نشوند ،حق پرداخت والدین باز ممکن است تقبل شود
گتد ،اگر پرداخت آن به دلیل
یا مشمول معافیت قرار ر
ر
درآمد ر ی
منطق نباشد .تصمیم
پایی والدین برای آنها
گتی در این زمینه به صورت جداگانه برای افراد انجام
ر
یم شود که در آن وضعیت اسایس درآمد و ررسایط ویژه
ی
زندگ آنها در نظر گرفته یم شوند .درباره والدین جدا
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ی
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