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أو في تنظيم أن يدفعوا لكي يحظى طفلهم بالرعاية النهارية. يمكن أن يكون ذلك إما في مؤسسة نهارية على أولياء األمور في الدنمارك عادةً 

من الدفع. التسعيرات شهر تموز خاٍل  شهر في السنة حيث يكون 11في بلدية )رودرسديل( يدفع أولياء األمور لمدة  وقت الفراغ المدرسي.

  لعروض الرعاية المختلفة يمكن رؤيتها هنا:السارية 

titutionboerneinstitutioner?s=takster+dagins-i-https://www.rudersdal.dk/infosider/takster  

 
 منحة إقتصادية لمكان خالي

 التقديم على منحة إضافية لدعم مالي لعرض الرعاية. هذا ما نسميه بالمنحة اإلقتصادية لمكاٍن خال.أولياء األمور ذوو الدخل حسب حد معين يمكنهم 

 

 خاليما يستحق المعرفة عن المنحة اإلقتصادية لمكان 

في الشهر  يجب تسليم طلب المنحة لدى مكتب خدمات المواطنين آخر توقيت هو آخر يوم أسبوعي من الشهر، حتى يكون ممكناً الموافقة على إعطاء المنحة

 الذي يليه.

آلخر، إذا حصل هناك تغيراً في دخلك.  حجم المنحة ليس ثابتاً. يتم المنح حسب مجموع دخل العائلة الكلّي. لذلك فإنك قد تالحظ بأن المنحة تتغير من شهر

ائب. يتم منحة المكان الخالي تنظم نهائياً عند نهاية كل عام. يحصل مكتب خدمات المواطنين على إخطار حول التغيرات في دخلك عن طريق مصلحة الضر

 ءة بريدك الرقمي.رقمي. لذلك من الضروري أن تقوم بقرافي هذه المناسبة إرسال رسالة لك على صندوقك البريدي ال

  يرة.في حال تغيير دخلك بشكل دائم فإنه يتوجب عليك التقديم من جديد. من المستحسن أن تقوم باإلتصال على مكتب تعيين األماكن إذا كنت في ح

 هكذا تقوم بالتقديم

أو أن تقوم  www.borneruden.dk عندما يتم تسجيل طفلك في عرض رعاية تستطيع أن تقدم رقمياً على عرض مكان خالي من خالل الموقع

ام الـ بالحضور شخصياً إلى مكتب خدمات المواطنين. حيث تستطيع هنا أيضاً الحصول على المساعدة في طلبك. إذا كنت ال تملك أو ال تستطيع إستخد
لومات ذات الصلة )الرقم الشخصي الوطني لصاحب الطلب كذلك الرقم الشخصي الوطني إلكترونية تحتوي على المع)نيم آي دي(، فيجب إرسال رسالة 

 Pladsanvisningen@rudersdal.dkللطفل و معلومات عن دخل العائلة الكلّي مجموعًة( إلى 

 

  كنت بحاجة للمساعدة فبإمكانك دوماً اإلتصال على:إن 

 

 أوقات الدوام   مكتب خدمات المواطنين / مكتب تعيين األماكن

Øverødvej 2      11ـ  11اإلثنين و الثالثاء: الساعة 

2840 Holte     األربعاء: مغلق 

 / شخصياً:  11ـ  11الخميس: هاتفياً: الساعة     14 11 11 11هاتف: 

 11ـ  11الساعة      

 /شخصياً: الساعة 11ـ  11ساعة الجمعة: هاتفياً: ال     

 11ـ  8     

 

          

 

 

 
 معلومات حول منحة إقتصادية لمكاٍن خالٍ 

https://www.rudersdal.dk/infosider/takster-i-boerneinstitutioner?s=takster+daginstitution
https://www.rudersdal.dk/infosider/takster-i-boerneinstitutioner?s=takster+daginstitution
http://www.borneruden.dk/
file://rd.local/rd/Users/krge/Procedure/Pladsanvisningen@rudersdal.dk


 

 

  
 


