اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ١٩٠٣١٩
ﺑﺮﻣﻦ
واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﺘﺮم،
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪم .ﻧﮕﻬﺪاری از ﻓﺮزﻧﺪان ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻣﻌﺎف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺑﺮﻣﻦ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرخ ﻓﻮرﯾﻪ  ٢٠١٩اﻋﻼم ﻧﻤﻮد.

از ﺗﺎرﯾﺦ  ١/٨/٢٠١٩ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪاﻧی ﮐﻪ دارای ﺳﻪ ﺳﺎل ﺳﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻣیﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ورود ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﮐﯿﺘﺎ

ﻣﻌﺎف ﻣیﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻟکﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز ﮐﻮﭼک اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺳﺎل ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک  ٢٠١٩/٢٠٢٠از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺎﻧﻮﻧی

ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد.

وﻟی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻬﻢ دﯾگﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻮدﮐﺎن در ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن و ﯾک وﻋﺪه ﻧﻬﺎر ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ

ﺷﻬﺮﯾﻪﻫﺎ در ﺑﺮﻣﻦ از واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ اﺧﺬ ﻣیﮔﺮدﯾﺪه .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ زﯾﺎد ﻣکﺎﺗﺒﺎت و ﺑﻮروﮐﺮاﺳی ﺣﺎﮐﻢ در ﻣﻬﺪ

ﮐﻮدﮐﻬﺎ در ﻧﻈﺮ اﺳﺖ از ﺳﺎل ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک  ٢٠١٩/٢٠٢٠ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی از زﺣﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﮐﻢ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ .از ﺳﺎل ﺟﺎری

ﻣﻬﺪ ﮐﻮدکﻫﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪﻫﺎی ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﻣﻬﺪ ﮐﻮدکﻫﺎی ﮐﯿﺘﺎ ﺑﺮﻣﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﮐﺜﺮ ﻣﻬﺪﮐﻮدﮐﻪا ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋی

ﺗﻮﺳﻂ "ﮐﯿﺘﺎ ﺳﺮوﯾﺲ دﻫی ﺷﻬﺮﯾﻪ" ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد و اﯾﻦ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ "ﻟﻨﺪس ﻫﺎوﭘﺖ ﮐﺴﻪ" درﯾﺎﻓﺖ ﻣیﮔﺮدد ،ﮐﻪ اﯾﻦ

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﻬﺪﮐﻮدک ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﺷﺪه .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﺒﻬﻢ ﻣیﺑﺎﺷﺪ ،ﻣیﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺎ رﻓع اﺑﻬﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﻬﻢ :
ﺑﺮای اوﻟﯿﻬﺎ ﺋی ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن در اﻧﺠﻤﻦ اوﻟﯿﺎ و ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد ی ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯿگﺮدد ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ﺳﻪ ﺳﺎﻟگی

ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﺗﺎ ورود ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻣﻌﺎف ﻣی ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻬﺮﯾﻪ وﻧﻬﺎر ﺑﺮای ﺑﭽﻪ ﻫﺎی زﯾﺮ ﺳﻪ

ﺳﺎل ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣیﺷﻮد.

روش ﻋﻤﻠﯿﺎﺗی ﻧﻤﻮدن آن ﭼگﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻣﻬﺪ ﮐﻮدکﻫﺎ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺴﺘﮕی ﺑﻪ درآﻣﺪ دارد .
ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ،درآﯾﻨﺪه ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼی ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن وﺿﻌﯿﺖ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد را اراﺋﻪ

ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ ،ﻫﻤکﺎران "ﮐﯿﺘﺎ ﺳﺮوﯾﺲ دﻫی ﺷﻬﺮﯾﻪ " در روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﻇﺮف ﻣﺪت ﭼﻨﺪ روز آﯾﻨﺪه ارﺳﺎل
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.

ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣی ﺑﺎﺷﺪ:
اﻓﺮاد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎراﻧﻪ دوﻟﺘی و ﯾﺎ دارﻧﺪﮔﺎن ﭘﺎس ﺑﺮﻣﻦ ﻣیﺑﺎﺷﻨﺪ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻏﺬا ﻣﻌﺎف ﻣیﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻟکﻦ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﺎﻣﻪ از "ﮐﯿﺘﺎ ﺳﺮوﯾﺲ دﻫی ﺷﻬﺮﯾﻪ" ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺴﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣیﮔﺮدد ﻣﺪارک درﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﭘﺎس ﺑﺮﻣﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد .ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣیﺗﻮان از ﭘﺮداﺧﺖ
ﺷﻬﺮﯾﻪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻏﺬا ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮد.

ﻫﺪف از اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺎ ﻣﺤﻮر ﻗﺮار دادن ﻣﺒﺎﻟغ ﺷﻬﺮﯾﻪﻫﺎ اﯾﻦ اﻣکﺎن را ﺑﻪ ﻣﻬﺪﮐﻮدکﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺗﺎ در آﯾﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ روی ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و رﺷﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻗﺪم دﯾگﺮی در راه ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣیﺷﻮد.

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺮوع ﺧﻮﺑﯽ را در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠی ﺟﺪﯾﺪ آرزوﻣﻨﺪم.
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