
 

 بيانات الدخل
في  االستمارة سوف تُستخدمالبيانات الشخصية الواردة في هذه 

سجل اإلدارة الثقافية من أجل الشؤون اإلدارية في روضة 

األطفال والرعاية التربوية ودور رعاية أطفال المدارس. 

 يهاوسوف تتم معالجة هذه البيانات وفقاً لألحكام المنصوص عل

 في قانون البيانات الشخصية.

 

ما الحصول عليه إذا كان وليا األمر يتشاركان في حضانة الطفل ويسكن الطفل يسكن عندهما بالتناوب وكالهما يحتاجان إلى نظام مالحظة األطفال أو يحق له

أو طلبها عن طريق  www.vara.seفي البلدية نفسها، فيمكن لوليي األمر أن يتقدما بطلب تقاسم الفاتورة. ويمكن جلب استمارة تقاسم الفاتورة من الموقع 

 .0512-31254الهاتف. 

 

 اسم الطفل ولقبه

 

 الرقم الشخصي

 

 اسم الطفل ولقبه

 

 الرقم الشخصي

 

 اسم الطفل ولقبه

 

 الرقم الشخصي

 

 

 اسم ولي األمر

 

 الرقم الشخصي

 

 اسم ولي األمر/الُمساِكن

 

 الرقم الشخصي

 

 العنوان

 

 رقم الهاتف

 

 

 عند القيام بتغيير االسم أو ما شابه، يجب تبليغ ذلك على الفور إلى اإلدارة الثقافية.
 

ي للطفل. لد البيولوجو الواتنص األنظمة على أنه يجب تقديم كال المدخولين حتى وإن كان ُمساِكن/ُمساِكنة/زوج/زوجة ولي األمر ليس ه إرشادات:

شكل تخوالت التي لى المدعيكون الطفل مسجالً عنده في قيد النفوس يعيش مفرده، فيجب ذكر مدخول واحد فقط. أمثلة أما إن كان ولي األمر الذي 

ً للرسوم: دخل العمل قبل اقتطاع الضريبة والحسومات، النقدية المرضية ونقدية الوالدين قبل اقتطاع الضريبة، لة قبل لبطاا التأمين على أساسا

اجات ذوي االحتي ألطفالانة الدراسية الخاضعة للضريبة، تعويض المشاركة باألنشطة، المزايا التقاعدية، معونة رعاية اقتطاع الضريبة، المعو

. أما ئلة البديلةيت العاب، معونة النفقة ودعم النفقة الخاضع للضريبة، الجزء الخاضع للضريبة عن رعاية األطفال في الخاضعة للضريبةالخاصة 

ي. نحن نقوم على ( فيذكرون المدخول نفسه الذي يقدمونه لصندوق الضمان االجتماعF-skattهم قسيمة ضريبة الشركات )األشخاص الذين لدي

 نحو منتظم بالتدقيق مع البيانات الواردة لدى مصلحة الضرائب.

 

ع الدخل الشهري لألم/للُمساِكنة قبل اقتطا

 الضريبة

 رقم هاتف العمل        

 

ُمساِكن قبل الدخل الشهري لألب/لل

 اقتطاع الضريبة

 رقم هاتف العمل         

 

 موظفة لدى:

 

 موظف لدى:

 

 

 في حال عدم ذكر بيانات الدخل، فسوف نطالب بدفع الحّد األعلى للرسوم
 انات.البية أنا أتعّهد بأن البيانات المذكورة هي بيانات كاملة وصحيحة، كما أنني أعطي الحق لإلدارة الثقافية بأن تتحقق من صح

 

 التاريخ

 

 توقيع األم/الُمساِكنة

 

 توقيع األب/الُمساِكن

 

 

 Bildningsförvaltningen, Vara kommun, 534 81 VARA   قم بإرسال االستمارة إلى العنوان التالي:

 

 مالحظات اإلدارة الثقافية:

 

 …………………إجمالي الراتب: 

 : ………………………………………………..1الرسم الشهري عن الطفل 

 : ………………………………………………..2الرسم الشهري عن الطفل 

 : ………………..……………………………….3الرسم الشهري عن الطفل 

http://www.vara.se/

