ምቁጽጻር ክፍሊታት-ገንዘብ ሓልዮት-ሕጻናት
”ስትረንግነስ ኮሙን” (Strängnäs kommun) ናይቶም ኪኽፈሉ ዝጸንሑ ናይ መዋዕለ-ሕጻናት፡ ስድራቤታዊ መዋዕለሕጻናት፡ ፐዳጎጂያዊ-ሓልዮትን ናይ ነጻ-ጊዜ መጻንሒ ቆልዑን ክፍሊታት ምቁጽጻር ኪገብር’ዩ። እቶም ንስኻ/ኺ ከም ወላዲ
መጠን ነቲ ኮሙን ዝሃብካዮ ሓበሬታታት፥ ምስቲ ናይ ስድራቤት ኣብ ”ስካተቨርከት” ዝተመዝገበ፥ ግብሪ ዝተኸፍሎ ዓመታዊ
እቶት ከነጻጽሮ እዩ።
እዚ ድማ፡ ኵሎም ስድራቤታት ብማዕርነት ንኺርኣዩን፡ ነቲ ዚኸፍልዎ ገንዘብ ድማ ብመሰረት እቲ ዝተመደበ ክፍሊት
ንኪኸፍሉ ዚገብር ናይ ፍትሓውነት-ጉዳይ እዩ። ብተመሳሳሊ ኣገባብ፡ ልክዕ ከምቲ ንዓና ክኽፈለና ንደልዮ፥ ነቶም ዝያዳ
ዝኸፈሉ ስድራቤታት ድማ ገንዘቦም ንኽንመልሰሎም ኣገዳሲ’ዩ። እቲ ምቁጽጻር-ክፍሊታት ኣብ ከክልተ-ዓመት ዚግበር’ዩ፥
ምኽንያቱ ድማ እቲ ካብ ”ስካተቨርከት” ዚድለ ሓበሬታ ቅድሚኡ ኪርከብ ስለ ዘይክእል እዩ።
መታን እቲ ናይቲ ስድራቤት ክፍሊት ልክዕ ንኪኸውን፥ ቅኑዕ ዝዀነ ናይ እቶትካን ናይ ስድራቤትካ ኣቀዋውማን ሓበሬታ
ናብቲ ኮሙን ክተቕርብ ሓላፍነት ኣሎካ’ዩ። እቲ ዚግበር ምቁጽጻር፡ እንተ ደኣ ሓደ ስድራቤት ጌጋ ዝዀነ ክፍሊት ከም
ዝኸፈለ ኣርእዩ፥ ወይ ተወሳኺ ገንዘብ ኪኸፍል’ዩ ወይ ድማ እቲ ዝያዳ ዝኸፈሎ ገንዘብ ኪምለሰሉ እዩ።
መብዛሕትኦም ወለዲ ልክዕ ዝዀነ ክፍሊት’ዮም ከፊሎም ዘሎዉ ስለዚ በዚ ዚግበር ምቁጽጻር -ክፍሊት ኣይኪጽሎዉን
እዮም።
ስለምንታይ ኢኹም ነዚ ምቁጽጻር’ዚ ክትገብሩ ኣድልይኩም?
ኵሉ ሰብ ቅኑዕ ዝዀን ክፍሊት ሓልዮት-ሕጻናት ኪኸፍል ኣሎዎ። እዚ ብኣጠማምታ ፍትሓውነት ኣገዳሲ ሕቶ’ዩ።
መንዩ ነዚ ምቁጽጻር’ዚ ንኺግበር ውሳኔ ኣሕሊፉ?
እቶም ኣብ ”barn- och utbildningsnämnden” ዘሎዉ ፖለቲከኛታት’ዮም ነዚ ወሲኖሞ። እቲ ውሳኔ BUN/2020:538
ተባሂሉ ተመልኪቱ ኣሎ።
ስለምንታይ ንነዊሕ ጊዜ፡ ማለት ክልተ ዓመት ጸኒሕካ ኪትግበር ተደልዩ?
እቲ ካብ ”ስካተቨርከት” ዚድለ ሓበሬታ ክልተ ዓመት ጸኒሑ ስለ ዚርከብ እዩ። እቲ ሰባት ዚግበርዎ ”ደክለራሾን” ናይቲ
ቅድሚኡ ዝሓለፈ ዓመት ስለ ዝዀነ፥ እቲ ሓበሬታ ተመዝጊቡ ወግዓዊ ኰይኑ ንኺወጽእ፡ ካልእ ተወሳኺ ሓደ ዓመት
የድሊ’ዩ።
ኵሉ ሰብ’ድዩ መኽፈሊ ወረቐት ኪልኣኸሉ?
ኣይፋልን፡ እቶም ተኸፋሊ ገንዘብ ዘሎዎም ሰባት ጥራይ’ዮም እቲ ክፈል ዚብል መኽፈሊ ወረቐት ዚልኣኸሎም።
መዓስ’ዩ ንዓይከ እቲ መኽፈሊ-ወረቐት ዚልኣኸለይ?
እቲ ኣከፋፍላ ጊዜ ኣብ ነንበይኑ እዋናት’ዩ ኪግበር። እቲ መኽፈሊ ወረቐት፡ ብቐጻሊ ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ጀሚሩ ክሳብ
ወርሒ ታሕሳስ 2021 ኪስደድ እዩ።
ነቲ ዝተላእከለይ መኸፈሊ-ወረቐት ኣብ ግዚኡ ክኸፍል እንተ ዘይክኢለ፥ ምስ መን ክራኸብ ይግብኣኒ?
ናብ avgiftskontroll@strangnas.se ኤ-ፖስት ጸሓፍ። ሽዑ ድማ ወይ እቲ ሓልዮት ሕጻናት ወይ እቲ ምምሕዳር ኤኮኖሚ
(barnomsorgen eller ekonomiavdelningen) ምሳኻ ርክብ ኪገብር’ዩ።
ኣብቲ መኽፈሊ ወረቐት ዘሎ ብዝሒ ገንዘብ ጌጋ እንተ ዀይኑ፥ ብኸመይ እየ ክከራኸር ዘሎኒ?
ነቲ ዝመጸካ ናይ ምኽፋል መልእኽቲ፡ ብጽሑፍ ጌርካ መልሲ ብምስዳድ ኢኻ ክትከራኸር ትኽእል። ብኤ-ፖስት ጌርካ
avgiftskontroll@strangnas.se ብምጽሓፍ ወይ ድማ ደብዳበ ናብ Avgiftskontroll, Utbildningskontoret, Nygatan 10,
645 80 Strängnäs ብምልኣኽ ኪግበር ይክእእል’ዩ።
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ኣገደስቲ’ዮም ትብሎም ሰነዳት፡ ንኣብነት ናይ ደሞዝካ ጸብጻብ ዝሓዘ-ወረቐት ምስኡ ኣተሓሒዝካ ልኣኽ። ብድሕሪኡ ንሕና
መጽናዕቲ ኣካይድና መልሲ ናብ ገዛኻ ክንልእከልካ ኢና።
ዋላ ንሒደት ገንዘብ ዲኹም ክተኽፍሉና ወይ ናባና ክትመልሱልና?
ኣይፋል፡ ኣብቲ ናይ ገንዘብ ፍልልያት ኣብ ናይ ሓደ ወርሒ ናይ 50 ክሮኖር ደረት ጌርናሉ ኣሎና፥ እዚ ናይ 600 ክሮኖር ኣብ
ዓመት ማለት’ዩ። ስለዚ ኣብ 2019 ናይ 600 ክሮኖር፡ ዝወሓደ ወይ ዝበዝሐ ገንዘብ ከፊልካ ምስ ትኸውን ዘጋጥም ነገር
የልቦን።
በቲ ኣብቲ መኽፈሊ-ወረቐት ዘሎ ትሕዝቶ ምስ ዘይዓግብ፡ እንታይ ክገብር’ዩ ዘሎኒ?
ኣብቲ መኽፈሊ-ወረቐት ዘሎ ትሕዝቶ ጌጋ’ዩ ዚብል ርእይቶ ምስ ዚህልወካ፥ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ዘሎዎ ጽሑፍ ናብ ገዛኻ
ንኺመጸካ ክትእዝዝ ትኽእል ኢኻ። እንታይ ከም ትደሊ ናብ avgiftskontroll@strangnas.se ጽሓፈልና፥ ሽዑ ድማ
ዝርዝራዊ ዝዀነ ሓበሬታ ናብ ገዛኻ ክንልእከልካ ኢና።
እንተ ደኣ ውሑድ ክፍሊት ገንዘብ ከፊለ ጸኒሐ፡ ብቕልጡፍ ድየ ክኸፍሎ ዝግብኣኒ?
እቲ ዚልኣኸልካ መኽፈሊ-ወረቐት ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ክትከፍሎ ይግባእ።
እንተ ደኣ ዝያዳ ክፍሊት ከፊለ ጸኒሐ፡ ንዓይከ ገንዘበይ ኪምለሰለይ ድ’ዩ?
ገለ ሰባት ኣዝዩ ልዑል እቶት ከም ዘሎዎም ኰይኑ’ዩ ኣብ መዛግብና ተመዝጊቡ ዘሎ። እዞም ስድራቤታት እዚኦም ገንዘብ
ኪምለሰሎም እዩ። ኣብ’ዚ ጊዜ ቀውዒ ወይ ኣብ መጀመርታ ናይ 2022 ገንዘቦም ንኺምለሰሎም ሓሳብ ወጺኡ ኣሎ።
እንተ ደኣ ዝይዳ ክፍሊት ከፊለ ጸኒሐ፡ ቀልጢፍኩም ዲኹም ገንዘበይ ትመልሱለይ?
እንተ ደኣ ሓደ ስድራቤት ዝያዳ ከፊሉ ጸኒሑ፥ እቲ ኮሙን ነቲ ዝያዳ ተኸፊሉ ዝጸንሐ ገንዘብ ኣብዚ ጊዜ ቀውዒ ወይ ኣብ
መጀመርታ 2022 ኪኸፍሎም ሓሲቡ ኣሎ።
እቲ ዘሎኒ እቶት ባዕሉ ብቐጥታ ዚሕደስ ሓበሬታ ኣይኰነን ድ’ዩ?
ኣይፋል፡ እቲ ምሳና ዘሎ ሓበሬታ ብቐጥታ ኣይሕደስን’ዩ። መታን እቲ ንሓልዮት-ሕጻናት ዚኽፈል ክፍሊት ልክዕ መታን
ኪኸውን፥ እቶም ወለዲ እዮም ናይ እቶቶምን ናይ ኵነታት-ሓዳሮምን ቅኑዕ ሓበሬታ ኪህቡና ሓላፍነት ዘሎዎም። (ኵነታትሓዳር = ናይ ሓደ ስድራቤት ሓባራዊ ቁጠባ ዘሎዎም ሰባት)። ሰብኣይን-ሰበይቲን/ብጽምዶ-ነበርቲ’ዮም። እዚ ድማ እቶም
ዘዕብይዎም ቆልዑ ናይ ሓባሮም ይኹኑ ኣይኹኑ ብዘየገድስ።
እቲ ቅኑዕ ክፍሊት ብኸመይ’ዩ ዚሕሰብ?
እቲ ምቁጽጻር ዚግበር፡ ነቲ ኣብ ”ስካተቨርከት” ዘመዝገብካዮ ጠቕላላ ዓመታዊ እቶት፥ ናብ 12 ኣዋርሕ ብምምቃል እዩ። እቲ
ኮሙን ድማ ካብኡ ተበጊሱ፡ ነቲ ገምጋማዊ ዝዀነ ወርሓዊ እቶትካ ይረኽቦ። ብድሕሪኡ ድማ፡ ምስቲ ናተይ እቶት ክንድዚ’ዩ
ኢልካ ኣብ ”ስትረንግነስ ኮሙን” ዘመዝገብካዮ ቁጽሪ የነጻጽሮ።
ነቲ ክፍሊት ሓልዮት-ሕጻናት ክትምድብ ከሎኻ፥ ኣየኖት እቶታት እዮም ኣብኡ ዝካተቱ?
እቲ መሰረት-ክፍሊታት እቶት፡ ነዞም ዚስዕቡ ዘካተተ’ዩ፡• ደሞዝ ወይ ካልእ ምስ ስራሕካ ዝተሓሓዝ ዚኽፈለካ ካሕሳታት
• ደሞዝ-ወላድነት/ደሞዝ ሕሙማን/ካሕሳ-ሕማም
• ደሞዝ ስራሕ ኣልቦነት/KAS/ካሕሳ-ንጥፈታት
• ደሞዝ ትምህርቲ ዕዳጋ-ስራሕ
• ግብሪ ዚኽፈሎ ረብሓታት ጥሮታ (ጥሮታ-ቆልዑ ኣይሕውስን’ዩ)
• ሓገዝ ገንዘብ ስድራቤት (ቁጠባዊ ሓገዝ ኣብ ወተሃደራዊ-ኣገልግሎት)
• ንሞግዚትነት-ቆልዓ ዚኽፈለካ ገንዘብ (ነቲ ግብሪ ዚኽፈሎ ክፋል ጥራይ)
• ሓገዝ ገንዘብ ክንክን ስንኩላን ቆልዑ (ነቲ ግብሪ ዚኽፈሎ ክፋል ጥራይ)
• ዓስቢ፡ ግብሪ ዚኽፈሎ ባህርያዊ-ረብሓታት
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•
•

ግብሪ ዚኽፈሎ በብዓመቱ ንዕድሜኻ ምሉእ ዚኽፈለካ ገንዘብ
ካልእ ዓይነት እቶታት

መታን ንዚመጽእ ዓመት ቅኑዕ ዝዀነ እቶታት ንኸመዝግብ፥ እንታይ ኪገብር’ዩ ዘሎኒ?
ብኸመይ ክትገብሮ ከም ትኽእል ኣብዚ ዚስዕብ ገጽ avgift och regler ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።
ብኸመይ ጌርኩም ኢኹም ሓበሬታ ሂብኩም?
ኵሎም እቶም ኣብ 2019 ናይ ሓልዮት-ሕጻናት ኣገልግሎት ዝነበሮም ወለዲ፥ ናይ ሓበሬታ ደብዳበ ብዲጂታላዊ ፖስታ-ሳጹን
ኣቢሉ ናብ ገዝኦም ሓበሬታ ተላኢኹሎም እዩ። እቶም ዲጂታላዊ ፖስታ-ሳጹን ዘይብሎም ድማ፥ ነናብ’ቲ ኣብ ህዝባዊ መዝገብ
ዝተጻሕፉሉ ኣድራሻ፡ ሓበሬታ ተላኢኹሎም እዩ።
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