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التاريخ
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الموضوع :معلومات عن تحصيل مساهمات الرعاية وبدل الوجبات والمساهمات األخرى في مراكز الرعاية النهارية خالل "العمل العادي
المنتظم في ظل ظروف كورونا"

اآلباء وأولياء األمور األعزاء،
نظرا إلى أننا نتلقى المزيد والمزيد من االستفسارات المتعلقة بتحصيل المساهمات في مراكز الرعاية النهارية بمدينة إنجلهايم في األيام
ً
واألسابيع القليلة الماضية ،نود إبالغكم في هذه الرسالة باللوائح المعمول بها حاليًا.
لم يتم تمديد اللوائح التي وضعتها حكومة الوالية للمنطقة التي تتواجد بها مراكز الرعاية النهارية فيما يتعلق بـ "التشغيل العادي المنتظم في
حالة الحاجة الملحة" حتى  14مارس  .2021ومن ث َّم ،فإننا في وضع "التشغيل العادي المنتظم في ظل ظروف كورونا" منذ  15مارس .2021
وفقًا لهذه اللوائح ،يجب دفع مساهمات الرعاية والوجبات وغيرها من المساهمات بالكامل مرة أخرى.
اعتبارا من مارس 2021؛ ما يعني أنه لن يكون هناك رد بأثر رجعي لمساهمات رعاية
تنطبق هذه الالئحة على مساهمات رعاية األطفال
ً
شهري يناير وفبراير.
األطفال على عكس ما كان عليه األمر في
َ
بالنسبة إلى مساهمات بدل الوجبات والمساهمات األخرى التي تجمعها مدينة إنجلهايم مباشرةً ،أصبح االلتزام بدفع المساهمات العادية ساري
المفعول مرة أخرى منذ أبريل  .2021وفقًا لذلك ،تم إصدار فواتير لهذه المساهمات بشكل منتظم تما ًما في  ،2021/4/15حتى لو لم يقم الطفل
المعني بزيارة مركز الرعاية النهارية .وف ًقا للنظام األساسي لمراكز الرعاية النهارية والئحة تنظيم مراكز الرعاية النهارية ،يسري االلتزام
بدفع المساهمات ما دام الطفل مسج ًَّال في مركز الرعاية النهارية.
مساهمات بدل الوجبات هي مساهمات يتم تحصيلها كضريبة عامة لتوفير مرفق أو خدمة .ويتم تحصيل المساهمات إلمكانية االستخدام ،بغض
النظر عن االستخدام الفعلي .و ال تشمل تكاليف الطعام في مراكز الرعاية النهارية استخدام المواد الالزمة إلعداد الوجبات فحسب ،بل تشمل
أيضًا تكاليف الموظفين ،وتكاليف التدريب ،وتكاليف التحضير ،وتكاليف االستثمار للمطابخ والتجهيزات المناسبة.
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لهذا السبب ،يتم تحصيل المساهمات أيضًا من قِبَل السلطات البلدية لتقديم الطعام في مراكز الرعاية النهارية وفقًا للقرار الخاص
بمساهمات الرعاية النهارية الصادر عن مكتب رعاية الشباب في المنطقة.
عند إعداد الفواتير ،حدث خطأ في بعض مراكز الرعاية؛ ما يعني أنه تم أيضًا خصم إجمالي مساهمات بدل الوجبات لشهر مارس .تم اآلن
تصحيح هذا الخطأ؛ ما يعني أنكم سوف تتلقون منشورات التصحيح المناسبة في األيام القليلة القادمة.

نتمنى لكم ولعائالتكم كل التوفيق وأن تبقوا في صحة جيدة!
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