
  یارانھ یا کمک ھزینھ ھای نگھداری از بچھ ھای خردسال
تکلیف " نوزاد بھ والدین تعلق می گیرد، تا زمانھرکھ بعد از تولد  ،(vanhempainpaivaraha) "ندیصی والـحقوق مرخ"بعد از اتمام 
 در این مورد والدین کودک حق .شند برخوردار می با(paivahoito) "نگھداری و مراقبت روزانھ" از حق آن کودک، والدین "رفتن مدرسھ
انتخاب کنند، یا مبلغی بھ  دولتی  یا کودکستانھای برای نگھداری کودکشان در مھد کودک رامحلی بھ این شرح کھ آنھا می توانند: انتخاب دارند

یارانھ نگھداری "یکی : دو نوع استنیز " یارانھ نگھداری ". دریافت دارند(Kela) "سازمان بازنشستگی عمومی" از ،"یارانھ نگھداری"عنوان 
  .(yksityisten hoidon tuki)"  خصوصییارانھ نگھداری در بخش"و دیگری  (kotihoidon tuki)" در خانھ
  :دن در دو بخش دولتی و بخش خصوصی عرضھ می شو،" کودکاننگھداری روازنھ " مربوط بھخدمات

  . طرف دولت محلی یا فرمانداری بخش دایر و اداره می شوند بخش دولتی شامل مھد کودک و کودکستانھائی است کھ از-
  .ندومی شاداره  دولت محلی ترا نظکستانھای خصوصی است کھ عمومًا بابخش خصوصی شامل مھد کودک و کود -
 "خانھ خانواده دیگری" یا در ،خصوصییا مھد کودک  تانـت در کودکسـخصوصی ممکن اسبخش در  "نگھداری روزانھ"

(perhepaivakoti) کسی را ھداری فرزندانشان ـوالدین حق دارند کھ برای نگھمچنین . صورت گیردغال دارند، تـمًا بھ این کار اشـکھ رس
  .  بیایدای نگھداری بچھ ھا بھ خانھ آنھابرای این کار استخدام کنند، مثًال پرستاری بر

ریده و آنرا بھ خانواده ھای خصوصی خیا کودکستانھای  کودک را از مھد" نگھداری روازنھ"ت کھ دولت محّلی خدمات ـممکن اسگاھی 
  و نتیجتًاوب شدهـ از کودکستانھای دولتی محسھزینھ ھای این امر بھ منزلھ نگھداری بچھ ھا در یکی ،ورتـ ارائھ دھد؛ در این صمتقاضی

در یک کودکستان خصوصی ممکن است   مناسبت، بھ ھمین.بھ والدین تعلق نخواھد گرفت" ازمان بازنشستگی عمومیـس"یارانھ ای از طرف 
  .کھ در یک زمان ھم دولت سھمیھ داشتھ باشد، و ھم از بچھ ھائی بھ طور خصوصی نگھداری گردد

 دو یارانھ از ی یک برای ھر فرزندیند، می توانندنکمی بخش دولتی را برای نگھداری روزانھ بچھ ھایشان انتخاب نتسھیالت خانواده ھائی کھ 
  : از سازمان بازنشستگی عمومی تقاضا نمایندزیر را

  .دھ باش سال داشت3 کمتر از ، در صورتی کھ کودک"داری درخانھیارانھ نگھ "-
یعنی در کودکستان ( خصوصی یقرر از سن مدرسھ این خانواده بھ ط کمتدر صورتی کھ از فرزند، " در بخش خصوصییارانھ نگھداری"یا  -

بھ یک خانواده ممکن است کھ در یک  .دنگھداری می شو)  استخدامی والدینخانواده دیگر یا توسط پرستاریا مھد کودک خصوصی، در خانھ 
از  و ،یک یا چند فرزند در خانھاز بھ این معنی کھ  :تعلق گیرد" نگھداری در بخش خصوصییارانھ "و ھم " یارانھ نگھداری درخانھ"زمان ھم 

  .برای ھر فرزندی فقط یکی از این دو یارانھ را می توان دریافت داشتطبیعتًا ولی  د؛ھداری شوتان خصوصی نگـ در کودکسیک یا چند فرزند
بھ می ـواده بھ طور جداگانھ محاسمبلغ این وجھ برای ھر فرزند خان. ودـ پرداخت می ش بھ والدینبھ صورت وجھ نقد" یارانھ نگھداری درخانھ"

و برای ھر   یورو94,09 کمتر از سھ سال ان دیگر فرزند ھر یک از یورو، برای294,28سال این مبلغ برای تنھا فرزند کمتر از سھ . دگرد
 یورو 168,19حداکثر تا  مبلغی یک خانواده، بھ  کھ ممکن است،عالوه بر این مبالغ. می باشد یورو در ماه 60,46فرزند کمتر از سن مدرسھ 

 .  بستگی بھ درآمد آن خانواده دارد،و میزان وجھ آن" یارانھ اضافی"شرایط تعلق . تعلق گیرد (hoitolisa)" یارانھ اضافی" بھ عنوان ،در ماه
، ممکن است برای ھر  و با توجھ بھ درآمد آن خانواده،تـ یورو در ماه اس137,33برای ھر فرزند " یارانھ نگھداری در بخش خصوصی"مبلغ 

 تقاضابچھ ھا  را باید والدین" یارانھ نگھداری در بخش خصوصی ".دوـمقرر ش" اضافییارانھ "ر ماه  یورو د134,55فرزند آنھا تا حداکثر 
  . ازمانھای مسئول نگھداری بچھ ھا پرداخت می گرددـ س یا افراد وتقیمًا بھـنمایند، ولی وجوه آن مس

غول بھ کار ـ رسمی یا مشر استخدامد ساعت 30یعنی حداکثر ھفتھ ای  ؛بھ والدینی کھ جھت نگھداری از فرزندانشان بھ صورت نیمھ وقت
 "یارانھ نگھداری نیمھ وقت ".دمی گیر  تعلق(osittainen hoitoraha)" ھداری نیمھ وقتـیارانھ نگ" یورو در ماه بھ عنوان 70تند، مبلغ ـھس

توضیح  (باشند؛ھ ابتدائی ـمدرس سال داشتھ یا در کالس اّول و دّوم 3فقط برای نگھداری نیمھ وقت فرزندانی تعلق می گیرد کھ یا کمتر از 
" یارانھ نگھداری نیمھ وقت " تا کالس سّوم بھ والدین اود،ـسالگی شروع کرده باش 6 سالگی در 7اینکھ؛ اگر بچھ ای مدرسھ ابتدائی را بھ جای 

حقوق " خاتمھ مدت یا بعد از ،(vanhempainpaivaraha)" حقوق مرخصی والدین " مدتاین یارانھ بھ مجرد اتمام .)تعلق می گیرد
پدر و مادر کودک، ھر دو می توانند ھم زمان از مزایای یارانھ نگھداری نیمھ .  شامل حال آنھا است، کودک(isyysraha)" مرخصی پدر

  .ھا و دیگری بعد از ظھرھا مسئول نگھداری فرزندشان باشندحبھ این صورت کھ مثًال یکی از آنھا صب: تفاده نمایندـوقت اس
یارانھ نگھداری "  حداکثر تا زمانی کھ این کودک بھ مدرسھ برود، سال را بھ فرزندی پذیرفتھ اند،3 بیشتر از  کھ کودکھرھائیبھ زن و شو

ود کھ کودک مزبور در تاریخ پذیرش در آن خانواده بھ دنیا آمده ـاین رایانھ، فرض می شبرای محاسبھ زمان تعلق . تعلق می گیرد" درخانھ
  .است

  .تشاد نخواھد ی افزایش"یارانھ ھای نگھداری کودکان"میالدی، مبالغ  2008در سال 

   یا وجھ نقد، بھ صورت ھدیھ بستھ بندی؛"یارانھ زائو"
بھ آنھا تعلق کھ ھنگام تولد نوزاد  ،(aitiysavustus)" یارانھ زایمان"یا " یارانھ زائو" کھ تحت عنوان تیار دارند تا یارانھ ایـدار اخبانوان بار

 . انتخاب نمایند-معاف از مالیات- یورو 140ده یا وجھ نقدی معادل ـتھ بندی شـ بھ صورت ھدیھ ای بس، در ھنگام بارداری،د رارمی گی
 کھ در ،و کودکان پرورشی) چند کودک کھ در یک زمان از یک شکم زائیده شوند(ھا  برای چند قلو،" زائو ھاییارانھ"یا تعداد  مبلغاب ـاحتس

 یارانھ، 2بھ این ترتیب کھ برای کودک دوم . تـ افزایشی اس،بت بھ تعداد کودکانـ نس،رورش بھ خانواده ای سپرده شوندیک زمان برای پ
انواده ای در یک زمان ـھ قلو بزاید، یا خـ اگر مادری س:برای مثال.  یارانھ و الی آخر افزایش می یابد4 یارانھ، کودک چھارم 3وم ـکودک س

  . تعلق می گیرد"یارانھ زائو" شش  ھا این خانواده ھر یک ازد، بھرش بپذیرـھ کودک را برای پروس
 ، داده می شود"رایانھ زائو "زمانیبھ والدین پرورشی .  سال داشتھ باشند یارانھ زائو تعلق می گیرد18فرزندان پرورشی کھ کمتر از تمام برای 

  .کھ کودک مزبور رسمًا بھ نام آنھا شود
 4/2007، شماره (Kelansanomat) " عمومین بازنشستگینشریھ سازما: "مأخذ

Käännös: Keski-Suomen tulkkikeskus


