
 

Oyun Grupları Uzmanlık ve İrtibat Birimi (FKS) tarafından uygulanan oyun grubu ücret indirimleri, Bern Belediyesi`nin 
bu konudaki talimatı ile sağlanmaktadır. 

Veliler için bilgiler 

Oyun grubu ücretlerinde bazı ailelere sağlanan indirim 
Oyun grupları, erken çocukluk eğitiminin gerçekleştiği önemli ortamlardan biridir. Bern Belediyesi, düşük 
gelirli ailelerin de çocuklarını oyun grubuna gönderebilmelerine destek olmaktadır. 
 
Bir aileye ne kadar indirim yapılacağı, sağlık kasasının bu aileye prim indirim hakkı tanımış olmasına 
bağlıdır. 

Oyun grubu ücretinde indirim yapılabilmesi için aranan şartlar: 

 Çocuğunuzun zaten haftada iki kez oyun grubuna katılıyor olması veya indirim sayesinde haftada iki kez 

katılabilecek olması şarttır. İndirim desteği haftada 3 kez ile sınırlıdır. 

 Bern şehrinde oturuyor olmanız şarttır. 

 Sosyal yardım almamanız şarttır (çünkü böyle bir durumda oyun grubu ücretlerini belediyeye bağlı 

Sosyal Hizmet Birimi [Sozialdienst] karşılar). 

 Sağlık kasanız tarafından sizde ayda 

221.00 İsviçre Frangı / 147.00 İsviçre Frangı / 107.00 İsviçre Frangı veya 67.00 İsviçre Frangı prim 

indirimi tanınıyor olması şarttır. Bern Kantonu Sosyal Sigortalar Dairesinden (Amt für 

Sozialversicherungen des Kantons Bern) bu prim indirimine dair yazılı bir belge almış olmanız gerekir. 

 Çocuğunuzu gönderdiğiniz/göndereceğiniz oyun grubunun, Oyun Grupları Uzmanlık ve İrtibat Birimi 

(Fach- und Kontaktstelle Spielgruppen [FKS]) üyelerinden olması şarttır. 

İndirimden yararlanabilmek için yapmanız gerekenler: 

 Oyun grubu yöneticisinden başvuru formunu (Antragsformular) isteyin. 

 Başvuru formunu doldurarak, Bern Kantonu Sosyal Sigortalar Dairesinden almış olduğunuz belgenin bir 

fotokopisi ile birlikte aşağıdaki adrese gönderin: 

FKS Spielgruppen Kanton Bern 
Kontaktstelle Stadt Bern 
Rea Lehmann 
Rossfeldstr. 29 
3004 Bern 

 
Oyun Grupları Uzmanlık ve İrtibat Birimi (FKS), başvurunuzu inceledikten sonra size ve oyun grubu 
sorumlusuna indirimden yararlanma hakkınız olup olmadığını ve varsa ne kadar indirim uygulanacağını 
bildirecektir. Oyun grubu da sizden bundan böyle indirimli ücret alacaktır. 

Konuyla ilgili sorularınızı memnuniyetle cevaplarız. 

FKS Spielgruppen Kanton Bern, Kontaktstelle Stadt Bern 
(Bern Kantonu Oyun Grupları Uzmanlık ve İrtibat Biriminin (FKS) Bern Belediyesindeki İrtibat 
Bürosu) 
Tel. 079 517 96 88 (Rea Lehmann) 
Telefonla danışma saatleri: Salı saat 18.30 – 21.00, Perş. saat 8.00 – 12.00 ve Cuma saat 12.00 – 16.00 
E-posta: bern@fks-be.ch 
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