
 إعانة رسوم رياض األطفال في 
مراكز رعاية األطفال لكامل النهار

يعني ذلك أنه إذا كان طفلك يبلغ من العمر 4 سنوات في 31 تموز/

يوليو 2023 أو قبل هذا التاريخ سوف تتلقى إعانة في الرسوم تصل 

إىل 2110 دوالرات. 

تتوفر إعانة الرسوم هذه للعائالت عن طريق مراكز رعاية األطفال 

لكامل النهار )long day care services( المشترِكة في برنامج 

“البداية الراسخة في مراكز رعاية األطفال لكامل النهار لعام 2023” 
.)Start Strong Long Day Care 2023(

وسوف يحّول إليك مركز رعاية األطفال لكامل النهار إعانة الرسوم 

التي يتلقاها عن طفلك بشكل تخفيض أسبوعي من رسم صف 

طفلك أو من رسم “الفرق” )gap( )بعد حسم “منحة رعاية األطفال” 

ابتداًء من العام 2023، سوف توّظف حكومة نيو ساوث ويلز مبلغاً ضخماً بقيمة 

 )fee-relief( ’1,3 مليار دوالر عىل مدى 4 سنوات لتقديم ‘إعانة في الرسوم
للعائالت التي لديها أطفال في رياض األطفال. 

)Child Care Subsidy((، المرصود لتغطية العدد اإلجمالي ألسابيع 
عمل مركز الرعاية في السنة التقويميه. وسوف يظهر التخفيض في 

الفواتير أو الكشوفات المنتَظمة التي يصدرها مركز الرعاية لك. 

وإعانة الرسوم هي مساعدة تُضاف إىل دفعات “منحة رعاية األطفال” 

)Child Care Subsidy( التي تقّدمها الحكومة األسترالية ولن تؤثر 
عليها. وهذه اإلعانة ليست خاضعة الختبار الدخل. 

وسوف يظل عليك دفع أية رسوم “فرق” )gap( متبقية بعد حسم 

“منحة رعاية األطفال” وإعانة الرسوم. 
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وهل أستطيع الحصول عىل إعانة الرسوم من 

أكثر من مركز رعاية لديه برنامج روضة أطفال؟ 

 كال، يمكنك الحصول عىل إعانة رسوم من مركز رعاية واحد فقط، 

في أي وقت واحد.

يعني ذلك أنه إذا كان طفلك يواظب عىل برنامج روضة أطفال في 

مركز آخر للرعاية النهارية لكامل النهار أو في روضة أطفال مجتمعية، 

سوف يتعين عليك أن تحّدد المركز الذي تريد أن تتلقى إعانة الرسوم 

منه. وسوف يتعين عليك أن تعبئ تصريحاً وإستمارة موافقة، وسوف 

يساعدك موظفو المركز عىل ذلك. 

ماذا يحصل إذا بدأ طفلي في روضة األطفال 

في وقت الحق من السنة؟ 

إذا بدأ طفلك في وقت الحق من السنة، لن يتغير تخفيض رسومك 

األسبوعية. 

ذلك ألّن عىل مراكز الرعاية أن توزع إعانة الرسوم عىل عدد األسابيع التي تعمل 

بها وأن تطّبق إعانة الرسوم كتخفيض عىل الرسوم األسبوعية لكل طفل. 

 مثاًل: إذا كان مركز الرعاية يعمل 50 أسبوعاً في السنة، فإنه سيحّول 

لك إعانة في الرسم كل أسبوع تصل إىل 42,20 دوالراً. 

وإذا تسجّل طفلك في مركز رعاية األطفال لكامل النهار في حزيران/يونيو، 

عندئذ سوف تتلقى إعانة في الرسم تصل إىل 42,20 دوالراً ابتداًء من 

األسبوع الذي بدأ فيه تسجيل طفلك في مركز رعاية األطفال لكامل 

النهار هذا. 

وماذا يحصل إذا كان طفلي مريضاً ولم 

يحضر إىل مركز الرعاية في أحد األيام؟ 

 إذا كان طفلك مريضاً ولم يحضر في أحد األيام المسجل فيها، 

فلن يتغير مبلغ إعانة رسمك األسبوعي. 

سوف تظل تتلقى رسماً مخفضاً من مركز رعاية األطفال. 

ذلك ألن إعانة الرسوم ترتبط بالتسجيل وليس الحضور. 

وما هي المعلومات التي سأحتاج إىل 

تقديمها للحصول عىل إعانة الرسوم؟ 

للحصول عىل إعانة الرسوم، سوف يتعّين عليك أن تعبئ تصريحاً 

 وإستمارة موافقة وسوف يساعدك موظفو مركز الرعاية عىل ذلك. 

كما سيتعين عليك أن توافق عىل أن يعطي مركز الرعاية بعض 

المعلومات عن طفلك إىل دائرة التربية والتعليم في نيو ساوث ويلز 

وإىل الحكومة األسترالية. 

تشمل هذه المعلومات اسم طفلك وتاريخ ميالده ورقم تسجيله. 

وسوف يقّدم لك مركز الرعاية تصريحاً وإستمارة موافقة تشرح 

المعلومات المطلوبة والطريقة التي سُتستخدم بها.

أين يمكنني العثور عىل المزيد من 

المعلومات؟ 

راجع مركز رعاية األطفال لالستيضاح بشأن طريقة تحويل 

إعانة الرسوم التي يتلقاها من الحكومة إليك. 

 للمزيد من المعلومات عن إعانة الرسوم، 

 www.education.nsw.gov.au/startstrong تفّقد

اتصل بنا عىل الرقم 113 619 1800 أو بالبريد اإللكتروني عىل 

.ececd@det.nsw.edu.au العنوان
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