
arabia 

Maksuvapautushakemus 

Aamu- ja iltapäivätoiminta 

 

 ه من الممكن أال نقوم بتحصيل مصاريف النشاط بناًء عىل الدخول المالية. إناإلعفاء من تحصيل مصاريف النشاط: 
ي بعدم تحصيل هذه الرسوم. يكون هذا القرار محدود ايقوم مدير 

ي بأن يقوم باتخاذ قرار استثنائ 
ي بوداصيارف 

ي حدود النشاط الالتعليم والثقافة ف 
وذلك  سنويألجل بحد أقصي ف 

ي التالي حيث واحدة لمرة 
   : يتم تعبئة بيانات الطلب ويتم إعادة الطلب بمرفقاته عىل عنوان بلدية بوداصيارف 

Pudasjärven kaupunki, Hyvinvointi- ja sivistystoimi, PL 10 93101 Pudasjärvi 

ة   أو إل مكان نادي األنشطة   ة الخاص بكم   ة احي ب الص   للفتر وبعد الظهتر  

Hakijan ja 

puolison tiedot 

 بيانات مقدم الطلب  
يك الحياة    وشر

 

Hakijan nimi  Puolison (avio- tai avoliitossa asuvan henkilön nimi)   اسم مقدم الطلب 

وج يك الحياة )اسم الشخص المقيم معه سواًء كان متر   شر
 
 أو زواج مفتوح(  ا

 
 رسميا

 

 Henkilötunnus الرقم الشخصي  Henkilötunnus الرقم الشخصي 

Sähköpostiosoite يد   ي التر
وئ     اإللكتر

 
Sähköpostiosoite يد   ي التر

وئ     اإللكتر

Lähiosoite Postinumero ja postitoimipaikka  العنوان   يدي   الرقم التر

 والمكان 

Lapsen/ lasten 

henkilötiedot 

 بيانات الطفل/ األطفال

Suku- ja etunimi Henkilötunnus   واالسماللقب      الرقم الشخصي  

  

  

  

  

  مكان النشاط/ المدرسة 

 يورو  euroa الرسوم الحالية للنشاط 

Hakemus koskee 

 ـالطلب يتعلق بـ

Aamu- ja iltapäivätoimintamaksun vapautusta ajalle ة الزمنية اإلعفاء  ة بعد الظهر عن الفتر   من رسوم النشاط الصباحي وفتر

/ 20 - / 20 

Hakemuksen 

perustelut 

ي بناًء عليها تم  
األسباب التر

 تقديم هذا الطلب 

 

 

Liitteet    المرفقات 

 
ي حالة إنه إذا لم تكن

         يتضح بالشهادات الدخل الشهري المنتظم، يتم  لديك بناًء عىل الدخول. مرفقات تتعلق بشهادات الرواتب. ف 
ي يفرس موضوع الدخل إرسال

ح إضاف   . شر
 

 ألن األشة تحصل عىل مخصصات دعم المعيشة  اإلعفاء
 
 من الرسوم، نظرا

 نسخه من القرار الخاص بمساعدات دعم المعيشة(
 
 )يرفق الحسابات العادية وأيضا

 

 تقرير الباحثة االجتماعية 

Alleirjoitus 
 التوقيع 

 

Vakuutan alla antamani tiedot oikeiksi ja suostun annettujen tietojen tarkistamiseen 

Pudasjärvellä ي
 20 / بوداصيارف 

 
والذي أصبح ساري المفعول ابتداًء من   20( البند رقم 812/ 2000)عىل قانون مركز وحقوق المراجعير  بالرعاية االجتماعية  بناءً 

م سل  01.01.2021  بأن تقوم بإعطاء  ألخرىطات الدولة والهيئات العامة ابالتالي تلتر 
 
عىل الرغم  و الرعاية االجتماعية بناًء عىل طلبها مجانيا

وري بالحفاظ عىل  شتملةالم األحكاممن  ح الالزم والض  الرسية التامة بأن تقوم بدون ممانعة بإعطاء المعلومات المتاحة لديها كذلك الرسر
 الذي يكون له تأثتر عىل مصاريف الدفع الخاصة بالمراجع التابع لرعاية الشئون االجتماعية. 

 

 طلب لإلعفاء من دفع المصاريف  

ة  ة الصباح وبعد الظهتر  أنشطة فتر

 بأن يتم عمل التدقيق عىل المعلومات  أعالهبأن المعلومات المعطاة  أشهد 
 
 المعطاة هي معلومات صحيحه وأسمح أيضا

 


