
  را به خاطر داشته باشيد دريافتی تحصيلی های کمک هزينه،بعد از فارغ التحصيلی
  

معموًال بعد از اتمام تحصيالت، کمک  .وندـجويان مدارس عالی در فصل بهار فارغ التحصيل می شـبسياری از دانش
جويان بايد توجه ـ دانش.وندـهزينه تحصيلی و حدود درآمدهای مجاز همراه با دريافت اين کمک هزينه فراموش می ش

های ـپارند و فيشـال فارغ التحصيلی به دقت به خاطر بسـند که مبالغ درآمدهای خود را در تمام طول سـداشته باش
 ،(Kela)ستگی عمومی ـسازمان باز نش. اثبات ميزان درآمد خود نگهدارندبه منظور احتياطًا  را دستمزدهای دريافتی
نامه مالياتی آنها حصيالت؛ يعنی بعد از تأييد اظهار دو سال بعد از اتمام ت را التحصيلی در سال فارغدرآمد دانشجويان

   .بررسی می نمايدتوسط اداره دارائی، 

 فارغ التحصيل شده، نامه ای 2006ال ـ که در بهار سHeidi Korkiakangasدر ماه فوريه سال جاری پستچی برای 
بخشی از ترداد ـت اسـاين نامه حاوی برگ درخواس.  تحويل او دادKelaمربوط به کمک هزينه های دريافتی وی از 

يل ديگر ص فارغ التح42000ال يک چنين نامه ای را امسـ.  بود او در سال فارغ التحصيلیکمک هزينه های دريافتی
  . نيز دريافت داشته اند

 Korkiakangas دريافت داشته اند، فی کمک هزينه اضا که برگ مطالبه،مانند تعداد بيشماری از اين فارغ التحصيالن
 توجيه نمايد که در چه تاريخی از آن سال تحصيالتش را به اتمام رسانده و در آمدهای او Kelaنيز مجبور شد تا برای 

  مبلغ کل درآمد آن سال از طرف اداره دارائی بهاين توجيه کامًال ضروری است؛ چون. دنمربوط به چه زمانی می باش
Kela  تغال به تحصيل و چه مبلغی بعد از اتمام ـمی گردد، ولی دقيقًا اطالع نمی دهند که چه مبلغی در زمان اشاعالم

  .تحصيالت کسب گرديده است

  ارائه فيشهای حقوق و دستمزدهای دريافتی
  .  خيلی غيرمترقبه نبودKorkiakangasبرای ، کمک هزينه تحصيلیاضافه دريافت برگ درخواست استرداد 

ممکن است ی شنيده بودم؛ و شک داشتم که ئای سال فارغ التحصيلی چيزها دوستانم راجع به کمک هزينه هزالبته ا -
همچنين مطمئن بودم که درخواستهای .  شودهتـ توضيح خواس با اين موضوع رابطه از من هم درKelaاز طرف 

، اين Kelaسابی مجدد از استرداد کمک هزينه تحصيلی اکثرًا بی اساس است؛ و با تقاضای رسيدگی و ذيح
اّما نحوه توضيح و رسيدگی به اين امر برايم زياد روشن نبود و تقريبًا ديگر انتظار چنين . موضوع روشن می شود

  .نامه ای را هم نداشتم

اّما او به هيچ .  است در صد اين مبلغ مطالبه شده15مبلغ سه ماه کمک هزينه تحصيلی به اضافه  Korkiakangasاز 
 هایاو برای کارفرماهای متعددی کار. تمزد خود کردـ وحشت نکرده و شروع به يافتن فيشهای دسز اين مطالبهوجه ا

  . به همين سبب تعداد زيادی فيش دستمزد هم يافت شدو بسياری انجام داده؛ تدريس جانشينی 
  .خوشبختانه تمام اين فيشها را نگاه داشته بودم، او نفس راحتی کشيد -
های دستمزد را ـباضافه، تنظيم توضيحات وقت زيادی می برد؛ چون مبالغ تمام فيش. ين کار را نمی کننديقينًا همه ا -

اين کارها پول، درآوردن  چون عالوه بر  کار کرد؛ بايستی در سال آخر تحصيلدر هر صورت. بايد با هم جمع زد
 معمول است و به همين دليل فيشهای ينی موقت خيلیـکارهای جانشدر حرفه تدريس، . دن نيز می شوباعث تجربه

  .دستمزد هم زياد می شوند

  تعيين تاريخ دقيق فارغ التحصيلی و روزهای اشغال به کار، به طور متمايز
 مجبور شد تا مطالب زيادی را Korkiakangasبه ميزان و محدوديت های در آمد سال فارغ التحصيلی، ـبرای محاس

، باضافه تاريخ دريافت تـريخ دقيق اتمام تحصيالت که در دانشنامه وی قيد شده اساز جمله تا: در مد نظر داشته باشد
ده ـ هرچند دريافت کمک هزينه تحصيلی مدتی قبل قطع ش.تانیـدستمزد روزهای کار و حقوق روزهای مرخصی تابس

اين . وب می گرددـ روز فارغ التحصيلی به عنوان تاريخ اتمام تعلق کمک هزينه تحصيلی محس،لـبوده؛ ولی در اص
 برای تعلق کمک هزينه  چونل تأثير دارد؛موضوع بر روی حد و حدود ميزان درآمد دانشجو يا فارغ التحصي
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 فارغ برای محاسبه ميانگين درآمد ماهانه.  ميزان درآمد در زمان تحصيل بايستی کمتر از زمان ديگر باشدتحصيلی،
 را، در زمان بعد از تاريخ فارغ  يورو در ماه1970بيشتر از ، اضافه درآمد  اتمام تحصيالتش سالالتحصيل در

جو می تواند حد ـت که دانشـ قاعده کلی در طول تحصيل اين اس،در هر حال.  منظور نمی کنندالتحصيلی، به حساب
 برخورداری از کمک نيز برخوردار گردد؛ ولی در غير يورو درآمد داشته و از کمک هزينه تحصيلی 660اکثر ماهی 

  . يورو نيز برسد1970هزينه تحصيلی، ميزان درآمد ماهانه او می تواند به مبلغ 

باتی بر اساس ارزيابيهای ـده، ولی او محاسـائی اخذ نش هنوز تصيم نهKorkiakangasيدگی ـدر مورد تقاضای رس
  :خودش به اين شرح انجام داده

البته فقط تقصير خودم . باشمبا اضافاتش بدهکار اب من بايد مبلغی معادل با يک ماه کمک هزينه تحصيلی ـبه حس -
  .بايستی موضوع را پيش از اين روشن می کردم و کمک هزينه اضافی را سر وقتش مسترد می نمودم. است

 .بنمايدبه فارغ التحصيالت  هم به نوبه خود بايستی فعاليت بيشتری کرده و به موقع ياد آوری الزم را Kela ،البته -

 Heidi Liesivesi " سی وسیهيدی لِي": نگارش
  Ari Korkala"  آری کورکاال ":عکسها

  
  

   فارغ التحصيالن و پذيرفته شدگان به تحصيلقابل توجه
   اجتناب نمود اضافیاستراد کمک هزينه از مطالبه  می توانبه اين ترتيب

ه خاطر داشته باشيد که چنانچه در طول سال تقويمی شروع به تحصيل کرده يا تحصيالت خود را خاتمه می دهيد، ب -
  .درآمد کل آن سال شما در کمک هزينه متعلقه تاثير گذار است

 ،با استناد به آنها.  حفظ نمائيدالهای شروع و خاتمه تحصيالتـتمام فيشهای حقوق و دستمزد دريافتی خود را در س -
بعد از تميز مميز مالياتی  ممکن است از درآمد ساالنه شما Kela. دـتاريخ دريافت دستمزد شما مشخص خواهد ش

، به  دريافت وجههایروز تحصيلی هر ماه، برای محاسبه کمک هزينهبه خاطر داشته باشيد که . کسب اطالع نمايد
 .عنوان در آمد آن ماه در نظر گرفته می شوند

التحصيلی يعنی تاريخ فارغ . تاريخ فارغ التحصيلی شما در واقع روزی است که تحصيالتتان خاتمه پيدا می کند -
ـد، روزی که دوره آموزشی به پايان می رساينکه  نه ده؛ت که در دانشنامه پايانی قيد شـشما در واقع روزی اس

 .انجام تکاليف آموزشی خاتمه می يابد يا کمک هزينه تحصيلی قطع می شود
ی عّلت تجاوز آن ال خاتمه تحصيالت از حد مقرر تجاوز نمايد، ولـروع به تحصيل و يا سـال شـاگر در آمد س -

کمک هزينه های د؛ ـدرآمدهائی است که مربوط به زمان قبل از شروع تحصيل و يا بعد از خاتمه تحصيالت باش
  اضافه بر آن،يلی می گيريد، می توانيدـدر ماههايی که کمک هزينه تحص .دـما مطالبه نخواهد شـدريافتی از ش

 در ماههای ديگر که کمک هزينه به شما تعلق نمی گيرد، درآمد  يورو در ماه هم داشته باشيد؛660درآمدی معادل 
 يورو در ماه 1970از  ميانگين درآمد ماههای بعد از فارغ التحصيلی اگر. دـ يورو باش1970ما می تواند تا ـش

 .ال محسوب نمی کنندـمتجاوز شود، مبالغ اضافی را به عنوان درآمد کل آن س
د، اضافه دريافت خود را ـبت کمک هزينه دريافتی متجاوز شـهای مذکور به نسچنانچه درآمد شما در يکی از سال -

برای استرداد اين وجوه  . در صد اضافات به آن تعلق نگيرد15 تا ،حداکثر تا پايان ماه مارس سال بعد مسترد نمائيد
 ) www.kela.fi/asiointi (.  استفاده نمائيدKelaمی توانيد در اينترنت از صفحات امور خدماتی 
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  انتشار با اجازه هيأت دبيره
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