
در ھنگام کسب عوايد از کار غيرآزاد

نام و ک�س کودک:

درآمدھای والدينالف
لطفا مبلغ ساليانه را ذکر نماييد(.در مورد پدر يا مادری که به تنھايی فرزند را بزرگ می کنند، تنھا درآمد وی به حساب آورده می شود)

مادرپدر
1

درآمد خالص ساليانه از کار غيرآزاد شامل عيدی و حق مرخصی در سال گذشته که از روی گواھی 
ماليات بر درآمد ساليانه کارفرما محاسبه شده است. (*)

ساير کمکھای مالی خالص (مث+ غرامتھا، درصد سود) که در مبلغ ذکر شده تحت شماره 1 گنجانده نشده 2
اند

ساير عوايد مانند مستمری يا بازنشستگی3

4

کمکھای مالی اداره کاريابی در سال گذشته مطابق با گواھی اين اداره برای کمک دريافتی (*)

پول دريافتی از بيمه پزشکی5

درآمد حاصل از ام+ک6

7

عوايد کرايه يا اجاره بر اساس آخرين گواھی ماليات بر در آمد

8

عوايد حاصل از سرمايه نقدی (مث+ بھره، سود سھام) بر اساس آخرين گواھی ماليات بر در آمد

عوايد حاصل از کمک ھزينه ھای معاش9

10

ساير عوايد (مث+ قانون فدرال ارتقای تحصيلی، کمک تامين معاش، حق زايمان)

= جمع الف

عوايد کودک:ب
معاش1

حق ايتام (برای کودکان يتيم يا نيمه يتيم)2

= جمع ب

مادرپدراط�عات خانوادهج
1

مبلغ کلی بيمه 25 يورو در ماه، معادل 300 يورو در سال، برای خانواده

2

برای کار غيرآزاد (با رابطه کاری موجود): مبلغ کل برای مواد و ابزار کاری، ھزينه ھای رفت و آمد، 
حق بيمه کھنسالی و نيز حقوق قابل پرداخت برای اتحاديه ھای کاری، به ميزان 120 يورو در ماه، معادل 

1,440 يورو در سال، بازای ھر نفر

= جمع ج

محاسبه درآمد خالص ساليانه تعديل شدهد
جمع الف (پدر/مادر)

+ بع+وه + مبلغ ب (کودک)

- منھای - جمع ج (خانواده)

= جمع د

درآمده متوسط ماھيانهه
برای محاسبه شھريه انفرادی برای کودک

درآمد متوسط ماھيانه خانواده که بايد به حساب آورده شود

= جمع د تقسيم بر 12                                                                           :12

GT 4a: محاسبه درآمد متوسط ماھيانه خانواده

کودک

يورو 300

رونوشت اسناد پيوست ھستند (*)

GT 4a Fassung 11.12 Druck 11.12.  70.000 Farsi


