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 مکتبهای هزینه
 

 ی:این بروشور برای والدین است، درباره
 تواند پول درخواست کند؟ می مکتببرای چه چیزهایی 

 کند؟ کمک می های مکتببِلچه کسی به شما در پرداخت 
 

 : مکتب
 آدرس: 

 نام مسئول: 
 : نمبر تلیفون

 ایمیل: 
 

 ارسال کند(؟  بِلتواند پول درخواست کند )می مکتببرای چه چیزهایی 
 

 :ی ابتداییدورهکودکستان و 
 

 رایگان 
 حساب، ... . ، کتاب، ماشینقلم پنسل داشته باشد، رایگان است: مثالً  نیاز صنفچیزی برای   اوالدتاناگر 

 
 ها هزینه

پرداخت   مکتبگونه موارد را باید به ی اینهزینه کند.شرکت می مکتب ی خاصی در برند و یا در برنامهمی تفریحرا به  اوالدتانگاهی اوقات 
 .... .  نباید بیشتر باشد از:   تعلیمیها در هر سال  این هزینه کنید.

 کودکستانی  اطفالبرای  -
 ی ابتدایی اطفال دورهبرای  -

 
ی بازدید از  هزینه بیشتری پرداخت کنید. پولبرای این موارد باید   (.بحرروند )برای بازدید از جنگل یا می هارخصتیبه  صنوفبعضی از  
 ی نباید بیشتر باشد از ... . ی ابتدایهای دورهدر تمامی سال بحرجنگل و 

 
 ها سایر هزینه

نگه دارند( و همچنین بابت    مکتبرا قبل یا بعد از ساعات درسی در  اوالدتان)یعنی وقتی   اطفال در مکتبحق دارند بابت نگهداری از  مکاتب
 دهند، پول درخواست کنند. ها میبه بچه مکتبای که در خوردنی و نوشیدنی

 

 ی متوسطهدوره
 

، نظارت  ناکامعلمی، بازدید از  سیر،  کاپیدرسی،  کتب بابت  مقداری پولد تا نحق دار مکاتب اما این  رایگان است.  مکاتبدر این  نویسینام
 ند. ن، و... مطالبه کاطفال ، نگهداری از چاشت در ساعت تفریح 

 
 چقدر و چه وقت باید پرداخت کنم؟

جداگانه    ورقو یا در یک  مقررات مکتبدر  لستاین  دهد.می  بینی شدهپیشهای از هزینه  ِلستبه شما یک   مکتب تعلیمیدر آغاز هر سال  
 کند. ارسال می بلبه چه نحو و چه موقع به والدین   مکتبتوضیح داده شده که ررات مکتب مقدر  شود.درج می

 
 
 
 

ها و یا دریافت  بندی هزینه، قسط مکتبهای  برای درخواست کمک در پرداخت هزینه
 توانم مراجعه کنم؟ تخفیف به کجا می 

 
 گردد.حل می همراه با شما دنبال راه  مکتب  .1
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  نامبهای  بودجه مکاتببعضی از   حلی وجود دارد، مثالً تمدید مهلت پرداخت، پرداخت در چند نوبت.حتماً راه کنید. مکتب مشورهبا مدیر 

 بگیرید.   مکتب معلوماتدر این مورد هم از  ( دارند.solidariteitsfonds»صندوق همبستگی« )
 

 فراغت( اوقات و  مکتب های )برای هزینه (mutualiteitیا  ziekenfonds: هالندیی درمانی )به صندوق بیمه  .2
 

 ند: نکهای ذیل را بازپرداخت میی درمانی بخشی از هزینههای بیمهصندوق
  اطفالبرای  سپرتهای کانون نوجوانان، مراکز بازی و  در برف، برنامه تفریح، بحر روزانه، بازدید از جنگل، بازدید از  تفریحات -

(speelpleinwerking ،)  های سپرتکلپیا . 
ی درمانی، بخشی از  های بیمهبرخی از صندوق ، و...ناجوریگفتاردرمانی، عینک، مشاوره با متخصص تغذیه، آموزش خانگی در صورت  -

 ند. نکت میشناس را نیز بازپرداخ های روانهزینه
 

 کنید. ی درمانی خود معلومات کسب از صندوق بیمه
 

 Turnhout شاروالی  .3
 

ها تعلق  و یا سایر هزینه مکتبهای بابت هزینه خرجیکند که آیا به شما کمکی( بررسی مSociale Zaken) شاروالی سازمان امور اجتماعی 

همچنین   پایینی دارند. معاششود که می هاییفامیلاین مورد فقط شامل حال  کند.بازپرداخت میها را در آن صورت بخشی از هزینه گیرد.می
 شود. داشته باشید، این موضوع شامل حال شما می هقرضشما کم باشد یا   معاشدر صورتی که شاغل باشید اما 

 
  ی ابتداییدورهکودکستانی و   شاگردانبعضی از  یرد یا خیر.گبه شما تعلق می خرجکمکاستعالم کنید که آیا  شاروالیاز بخش امور اجتماعی 

آیا   را پرداخت کنید. های مکتببلتوانید  با این چک می دارند. را  یورو  60 ارزش( به  onderwijscheque) معارفحق دریافت یک چک 

 verhoogde نام بهکند )طبق نظام بازپرداخت شما را به عنوان والدین بازپرداخت می  صحیهای ی درمانی، بیشتر هزینهصندوق بیمه
tegemoetkoming  و یا از )OCMW از طریق پُست یک چک دریافت خواهید کرد.  اوالد در این صورت، برای هر  گیرید؟می معاش 

 

 مالیاتی  یورقه از طریق ( هارخصتی )خارج از ساعات درسی و در  اوالدانهای نگهداری از هزینه  .4
 

  اطفالبرای  سپرترا قبل و بعد از ساعات درسی، مراکز بازی و  تاناوالدانهای نگهداری از مالیاتی خود هزینه یورقهدر 
(speelpleinwerking و )شود. سال می 12زیر   اطفال شامل حال    صرفاین نکته   تذکر: تکمیل کنید.  هاسیرهای علمی زمان رخصتی 

 

5. UiTPAS Kempen بضاعت(های ویژه برای افراد بی تعرفه )با 
 

، در مرکز های سپرت کلپدر  مثالً کنید، کمتری پرداخت می پول( در خیلی جاها بضاعتبیهای ویژه برای افراد )با تعرفه UiTPASبا 

  نامبهشما را بازپرداخت کند )طبق سیستم  صحی های ی درمانی بیشتر هزینهاگر صندوق بیمه ، در استخرها، و... .اطفالنگهداری از 

verhoogde tegemoetkoming شما پایین باشد، به شما به صورت رایگان   معاش( و یاUiTPAS گیرد.تعلق می 
 

 www.uitpaskempen.be.مراجعه کنید به:  UiTPASی بیشتر درباره  معلومات برای 

 

 اضافی هایخرجکمک  .6
 

است(  kinderbijslag)این نام جدید  Groeipakketاز طریق   اوتومات به طور   اوالدانبرای   تعلیمی  خرجکمک 2019مبر سپت 1از تاریخ 

ی نیز  ی اضافی دیگرهاخرجهمچنین کمک را درخواست کنید. تاناوالداندرسی برای  خرجیدیگر نیاز نیست که کمک گردد.پرداخت می
اگر  توانید دریافت کنید.می  Groeipakketرا عالوه بر  هاخرجاین کمک درسی. خرجنوپا و کمک اطفالبرای   خرجوجود دارد، مانند کمک

 گردد.اخت میبه شما پرد  اوتوماتشامل حال شما شود، به طور   ها خرجاین کمک
 

 بیشتری در این مورد نیاز دارید؟   معلوماتآیا به 
 بیشتر درخواست کنید.  توانید از مکتب اوالدتان معلومات می -
 تماس بگیرید.   1700 نمبرمراجعه کنید و یا با   www.groeipakket.be/nlتوانید به وبسایت می -

 
 

 آیا باز هم پرسشی دارید؟
 (؟فامیل و معاشگیرد )بر اساس تعداد اعضای  به شما تعلق می هاخرجبدانید کدام کمکخواهید  آیا می -
 توانید مراجعه کنید؟ می Turnhoutها در ها و مؤسسهخواهید بدانید به کدام سازمانآیا می -

 
 ( تماس بگیرید. Welzijnsonthaalامور بهزیستی« )  رسیپشنبا »بخش 

 

http://www.uitpaskempen.be/
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 آدرس: 

Stationstraat 80 
2300 Turnhout 

 014471100: تلیفون

 info@welzijnsonthaal.be : ایمیل

mailto:info@welzijnsonthaal.be

