
 ١٩٠٣١٩به شماره  نیمربوط به والد هیاطالع

 برمن

 ،محترم نیوالد

شهر برمن  یمعاف  خواهند شد. شورا هیاز فرزندان سه سال به باال از پرداخت شهر ینگهدار .فق شدممو تاینها
 .اعالم نمود ٢٠١٩ هیدر قانون مورخ فور  رییتغ  موافقت خود را بر لزوم

 

  تایک هیباشند تا ورود به مدرسه از پرداخت شهریسه سال سن کامل م یکه دارا یفرزندان یبرا ٢٠١٩/٨/١ خیتار از
 یقانون راتییتغ از ٢٠٢٠/٢٠١٩باشند. لکن فرزند شما هنوز کوچک است تا بتواند در سال مهد کودک یمعاف م

 .مند شودبهره

 

 .دمهد کودک خواهد ش یانجام شده است که شامل حال فرزند شما در سال جار یگریمهم  د راتییتغ یول  

 

وعده نهار طبق تعرفه  کیو   کودکستان کودکان در ینگهدار شامل هاپرداخت نیصورت بوده که ا نیبد کنونتا
حاکم در مهد  یمکاتبات و بوروکراس ادی. با توجه به حجم زدهیگردیاخذ م مایمستق نیبرمن از والد ها درهیشهر

 ی. از  سال جارمیاز زحمات مربوطه را کم نمائ یادیمقدار ز  ٢٠٢٠/٢٠١٩کودکها در نظر است از سال مهد کودک 
 یانتفاعریا غکودکهدر اکثر مهد نیبرمن و همچن تایک یاهها در مهد کودکبچه یهاهیها قرار است شهرمهد کودک

 نیگردد، که ایم افتیتوسط "لندس هاوپت کسه" در هیشهر نیگردد و ا نیی" تعهیشهر یده سیسرو تایتوسط "ک
 تیریاز مد دیتوانیم ،باشدیشما مبهم م یبرا یزیچنانچه چ .کودک مربوطه به شما اعالم شدهمهد لهیاطالعات بوس

 .ندیتا رفع ابهام نما دیمهد کودک بخواه

 

  :مهم

 یبه سن سه سالگ دنیبا رس گرددیمراقبت م یتوسط فرد   ایو  ایکه فرزندانشان در انجمن اول یئ هایاول یبرا
سه  ریز یبچه ها یونهار برا هیشهر نهیباشند. هز یمعاف م هیکامل فرزندشان تا ورود به مدرسه از پرداخت شهر

 .شودیسال همانند قبل محاسبه م

 

 

 



  نمودن آن چگونه است؟ یاتیعمل روش

  .به درآمد دارد یها کماکان همانند سابق بستگمهد کودک هیپرداخت شهر نییتع

ارائه  درآمد  خانواده خود را تیشما خواهد بود که در آن وضع یطبق  اطالعات شخص ندهیدرآ، محاسبات نیا  یمبنا
ارسال  ندهیرا ظرف مدت چند روز آ ازیمدارک مورد ن ندهیآ یها" در روز هیشهر یده سیسرو تای، همکاران "کدیانموده

 .خواهند نمود

 :باشد یکه هنوز معتبر م یموارد

 .باشندیغذا معاف م نهیو هز هیباشند از پرداخت شهریپاس برمن م گاندارند ای و یدولت ارانهیگان کنند افتیدر افراد

 .کرد دیخواه افتی" توسط پست درهیشهر یده سیسرو تایرابطه نامه از "ک نیدر ا لکن

از پرداخت  توانیم قیطر نیبه ا فقط. ها مخصوصا پاس برمن نشان داده شود ارانهی افتیمدارک  در گرددیم دیتاک
 د.غذا صرف نظر کر نهیو هز هیشهر

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. 

با احترام  

سرپرست شما برای کودکان و آموزش  

 Dr. Claudia Bogedan




