
تخفيض الرسوم في رياض 
األطفال المجتمعية والمتنّقلة 

إذا كان طفلك مؤهالً ومسجالً في روضة أطفال مجتمعية أو متنّقلة 

مؤهلة، فإن تمويل تخفيض الرسوم سيؤدي إىل تخفيف ما تدفعه 

لغاية 4220 دوالًرا في العام كحٍد أقصى.

سيكون تخفيض الرسوم هذا متاًحا اعتباًرا من العام 2023 لجميع العائالت 

المؤهلة من خالل برنامج ‘البداية القوية لرياض األطفال المجتمعية’.

ستقوم خدمة روضة األطفال المجتمعية أو المتنّقلة التي يرتادها 

طفلك بخصم قيمة التخفيض من الرسوم التي تدفعها. وستقوم خدمة 

روضة األطفال بإخبارك بالتخفيض الذي تّم تطبيقه عىل الرسوم التي 

تدفعها عن طريق إرسال فواتير أو كشوف منتظمة إليك من الخدمة، 

أو بواسطة وسائل أخرى.

سيظل عليك دفع أية رسوم و/أو تكاليف متبقّية بعد خصم قيمة 

تخفيض الرسوم. 

كيف يتم حساب قيمة تخفيض الرسوم؟

تلتزم حكومة نيو ساوث ويلز بضمان استطاعة جميع األطفال في نيو 

ساوث ويلز المشاركة في 600 ساعة من التعليم عالي الجودة في 

رياض األطفال في السنة أو السنتين قبل بدء المدرسة بصرف النظر 

عن مكان إقامتهم أو عن ظروفهم.

سيتم حساب تخفيض الرسوم عىل أساس عدد ساعات التسجيل 

للتشجيع عىل حصول األطفال عىل 600 ساعة من تعليم الطفولة 

المبكرة في العام الواحد لألطفال في رياض األطفال.

إذا كان طفلك يرتاد روضة أطفال مجتمعية أو متنّقلة، سُيحسب 

 تخفيض الرسوم عىل أساس عدد الساعات التي يتم تسجيله لها 

)لغاية 600 ساعة في العام الواحد(، كما هو مبّين في الجدول أدناه.

تقدم حكومة نيو ساوث ويلز اعتباًرا من العام 2023 تموياًل غير مسبوق بقيمة 

1,3 مليار دوالر عىل مدى أربعة أعوام لتخفيض الرسوم للعائالت التي لديها 
أطفال في رياض األطفال. 

دائرة التربية والتعليم في نيو ساوث ويلز
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 عن كل ساعة تسجيل للطفل 
في العام الواحد 

متوسط الساعات االعتباري في 
 األسبوع عىل أساس عام مكّون 

من 40 أسبوًعا

 النسبة المئوية 
 من القيمة 

 األساسية التي يتم 
تلّقيها عن الطفل

قيمة التمويل 
عن الطفل

4220 دوالًرا100%15 ساعة أو أكثر600 ساعة أو أكثر

3376 دوالًرا80%12 ساعة إىل أقل من 15 ساعة480 ساعة إىل أقل من 600 ساعة

2954 دوالًرا70%10 ساعات إىل أقل من 12 ساعة400 ساعة إىل أقل من 480 ساعة

2532 دوالًرا60%8 ساعات إىل أقل من 10 ساعات320 ساعة إىل أقل من 400 ساعة

2110 دوالرات50%أكثر من 6 ساعات إىل أقل من 8 ساعاتأكثر من 240 ساعة إىل أقل من 320 ساعة

1688 دوالًرا40%6 ساعات أو أقل240 ساعة أو أقل

قد تزداد قليالً قيمة تخفيض الرسوم الذي تحصل عليه كل عام تماشًيا 

مع التغييرات في تكاليف المعيشة. ستخبرك الخدمة التي ترسل 

طفلك إليها بأية تغييرات. 

 يمكن العثور عىل مزيد من المعلومات عن مبالغ التمويل في 

‘إرشادات برنامج البداية القوية لرياض األطفال المجتمعية’.

 المثال 1: إذا كان طفلك مسجالً لمدة 15 ساعة عىل مدى يومين في 

األسبوع )عىل أساس أن العام يعادل 40 أسبوًعا(، سيكون تخفيض الرسوم 

المنطبق لك 4220 دوالًرا لكامل العام )105,50 دوالر في األسبوع(.

 المثال 2: إذا كان طفلك مسجالً لمدة 7,5 ساعة في يوم واحد في األسبوع 

)عىل أساس أن العام يعادل 40 أسبوًعا(، سيكون تخفيض الرسوم 
المنطبق لك 2110 دوالرات لكامل العام )52,75 دوالر في األسبوع(.

 هل يمكنني الحصول عىل التخفيض من 

أكثر من خدمة روضة أطفال واحدة؟

 ال، إذ ال يمكنك الحصول عىل التخفيض في الرسوم إالّ من خدمة 

مؤهلة واحدة في الوقت ذاته.

 قد تشمل الخدمة المؤهلة روضة أطفال مجتمعية أو خدمة رعاية 

نهارية طويلة.

يتوجب عىل جميع األمهات واآلباء ومقدمي الرعاية ملء استمارة 

تصريح يحددون فيها الخدمة التي يريدون تلّقي تخفيض الرسوم منها.

ستقوم الخدمة التي يذهب إليها طفلك بمساعدتك في هذه العملية.

ماذا يحصل إذا كان الطفل مريًضا ولم 

يستطع الذهاب إىل الخدمة في اليوم 

المعني؟

ال يتغّير تخفيض الرسوم المنطبق عليك إذا كان طفلك مريًضا ولم 

يذهب في أحد األيام المسجّل لها.

ستتلّقى في تلك الحالة أيًضا التخفيض في الرسوم من الخدمة التي 

يذهب إليها طفلك.

يرتبط تخفيض الرسوم بالتسجيل وليس بالحضور.

ما هي المعلومات التي سأحتاج إىل تقديمها 

للحصول عىل اإلعفاء من الرسوم؟

للحصول عىل تخفيض في الرسوم، ستحتاج إىل إكمال تصريح 

واستمارة موافقة، وستساعدك خدمتك عىل القيام بذلك. 

سيكون عليك الموافقة عىل مشاركة خدمتك لبعض من معلومات 

الطفل مع دائرة التعليم في نيو ساوث ويلز. 

وستزودك خدمتك بتصريح واستمارة موافقة توّضح التفاصيل 

المطلوبة وكيف سيتم استخدام المعلومات.

هل ستظل روضة األطفال مجانية في العام 

2023؟
 إن رياض األطفال المجتمعية والمتنّقلة مسؤولة عن صنع قراراتها، 

بما في ذلك تحديد الرسوم والتكاليف األخرى، بالتشاور مع مجتمعاتها.

سيمنح تمويل تخفيض الرسوم رياض األطفال المجتمعية والمتنّقلة 

تمويالً مستداًما طويل األمد لتقديم 600 ساعة من ارتياد األطفال 

المؤهلين رياض األطفال بكلفة مخّفضة أو مجانًا.

ستتلّقى خدمات روضة األطفال تمويالً لتخفيض الرسوم بهدف تخفيف 

تكلفة الرسوم اليومية عىل العائالت لمدة 600 ساعة في العام. يمكن 

للعائالت أن تتوقع تطبيق التخفيض في رسومها اليومية خالل عام 

روضة األطفال بأكمله. 

أين يمكنني العثور عىل مزيد من 

المعلومات؟ 

تحّدث إىل خدمتك لكي تفهم بشكل أوضح كيفية تحويل 

تخفيض الرسوم إليك. 

 للمزيد من المعلومات عن تخفيض الرسوم، تفضل بزيارة 

 www.education.nsw.gov.au/startstrong

اتصل بنا عىل الرقم 113 619 1800 أو بالبريد األلكتروني 

 .ececd@det.nsw.edu.au
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