
 
 

 
 

  إخطار جدید  دار رعایة أطفال المدارس\بیانات الدخل للمدرسة التمھیدیة
 البیانات التي تم تغییرھا  
 اإلجراءات التي ینبغي العمل وفقاً لھا    
 في إجازة الوالدین.\باحث عن عمل  
 تاریخ المسألة:  

  رةبیانات األس
 الشریك المتعایش\الزوج\األم

 
 الرقم الشخصي

      
 العنوان

 
 رقم الھاتف:

      
 صندوق البطالة\المؤسسة التعلیمیة\رب العمل

 
 عنوان البرید اإللكتروني

      
 شریك ُمتعایش\زوج\أب
      

 الرقم الشخصي
      

 العنوان
      

 رقم الھاتف:
      

 صندوق البطالة\المؤسسة التعلیمیة\رب العمل
      

 عنوان البرید اإللكتروني
      

 أعزب شریك ُمتعایش      \منزوج  

 حول الطفل الذي تم تسجیلھ.معلومات 
 االسم

      
 الرقم الشخصي

      
 مربیة الحضانة العائلیة\دار رعایة أطفال المدارس\المدرسة التمھیدیة

      
 االسم

      
 الرقم الشخصي

      
 مربیة الحضانة العائلیة\یة أطفال المدارسدار رعا\المدرسة التمھیدیة

      
 االسم

      
 الرقم الشخصي

      
 مربیة الحضانة العائلیة\دار رعایة أطفال المدارس\المدرسة التمھیدیة

      

لة في التقدیم للحصول على خدمات ینبغي أن یتم ملء االستمارة في حالة الرغبة في محاو 
 المدرسة التمھیدیة العانة.

 باحث عن عمل  

 في إجازة الوالدین 

ساعات في الیوم، خالل تلك الفترة المجانیة أثناء  3بالحصول على مكان لطفلي لمدة أرغب   
 .16.00 - 13.00أو من أو الساعة  11.30 - 08.30الدراسي أي االساعة فترة الفصل 

          بدءاً من:

 

      التاریخ       التاریخ  إن الدخول المؤھلة لدفع الرسوم ساریة بدءاً من:

 
 شریك ُمتعایش\زوج\أب الشریك المتعایش\الزوج\األم بیانات الدخل

الدخل. یُرجى االطالع على المعلومات قبل العام \متوسط الدخل الشھري 
 ”)Tillämpningsregler» (”القواعد التطبیقیة«الخاصة بـ 

 
 +      

 
  +      

  إجمالي الدخل الشھري
  =      

 

 مصلحة الضرائب\یمكن أن یتم التحقق من البیانات التي تلقیھا منكم لدى رب عملك

 أتعھد أنا بأن البیانات التي قمت بتقدیمھا إلیكم ھي بیانات صحیحة وأنني قمت باالطالع على القواعد التطبیقیة وما یتم احتسابھ كدخل.
 التاریخ

      
 شریك ُمتعایش\زوجة\التوقیع أم

 
 شریك ُمتعایش\زوجة\التوقیع أب

 

 

یتم ملئھ في حالة ارتیاد الطفل لدار رعایة أطفال 
  )Fritidshemالمدارس (

 

یتم ملئھ في حالة ارتیاد الطفل للمدرسة التمھیدیة 
)förskola ( 

 على المدرسة: تاریخ فترة التأقلم  بدء االلتحاق:
فق على ذلك. ویمكن الحصول على بیانات سوف یتم تسجیل البیانات الموجودة أعاله في النظام اإللكتروني الخاص بلجنة األطفال والتعلیم. وبتوقیعي على ھذه االستمارة فإنني أوا

 20161201نسخة      التسجیل من قبل مكتب األطفال والتعلیم...  
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