مدينة النجنتال

معلومات عن الخدمات المقدمة في المدرسة اليومية
الخدمات
تقدم المدرسة ألطفال الروضة وتالميذ المدارس خدمات الرعاية التكميلية لألسرة كل يوم قبل بداية وبعد انتهاء فترة الدراسة
اإللزامية .االشتراك في برنامج المدرسة اليومية اختياري .ويتم توزيع األطفال على المواقع التالية :شارع رينج ( 24شارع
رينج) ،هارد  16شارع بيريج ،تسفينجلي هاوس ( 11شارع بيريج) .ما ال يقل عن نصف القائمين بالرعاية مؤهلين تربويا ً
(المادة  4من الالئحة التنظيمية للمدارس اليومية .تشمل هذه الخدمة تقديم وجبة غذاء مشتركة وأيضا ً وجبة خفيفة بعد الظهر ،كما
تشمل رعاية األطفال أثناء تأديتهم واجباتهم المنزلية وتشجيعهم على إنجازها بأنفسهم .ال يعتبر هذا اإلشراف بمثابة دروس
خصوصية .يشمل اليوم المدرسي أيضا ً النشاطات الترفيهية واأللعاب الحرة تحت إشراف القائمين بالرعاية ،فيكون اكتساب
الخبرات من هذه األنشطة جزءا ً من الروتين اليومي .يمكن زيارة الموقع التالي للحصول على المزيد من المعلومات واستمارات
التسجيلwww.volksschule-langenthal.ch/de/angebote/tagesschule :
التسجيل
يتم التسجيل بتقديم طلب مكتوب ،ويكون القيد ملزما ً للعام الدراسي بأكمله .يتضمن طلب التسجيل كل المعلومات عن أوقات
األنشطة المختلفة المقدمة في المدرسة اليومية .ويمكن في المواقع الثالثة الحصول على مساندة مسؤولي الرعاية عند ملء
االستمارة ،كما يمكنهم الرد على جميع االستفسارات .يلزم تسجيل األطفال مجددا ً كل عام.
تغيير أو إلغاء القيد في األنشطة
قد يتم تعديل األنشطة أو مواعيدها في حالة تغير الجدول الزمني الدراسي .أما في حالة قيام أولياء األمور بتغيير أو توفيق
اختياراتهم من األنشطة ،دون أن يسبقها تغير في الجدول الزمني الدراسي ،يتم تحصيل رسوم تعديل قدرها  100فرانك
سويسري .وعند توفر أسباب تبرر ذلك يمكن إلغاء القيد باألنشطة بشكل جزئيا ً أو كليا ً قبل نهاية الفصل الدراسي بشرط الحصول
على موافقة إدارة التربية واألطفال والشباب .يلتزم أولياء األمور بتقديم إخطاراً مكتوبا ً باإللغاء مع اعتبار فترة إشعار مدتها
شهرين ( 30نوفمبر).
استثناء :في حالة تغيير محل اإلقامة يسري اإللغاء في نهاية أي شهر بشرط اعتبار فترة إشعار مدتها شهرين على األقل.
االنتقاالت /المرافقة
بقدر اإلمكان يوزع األطفال على مواقع المدارس اليومية األقرب إلى الروضة أو المدرسة التي يتبعونها .وإذا تعذر ذلك بسبب قلة
األماكن ،تنظم لهم المرافقة في طريق الذهاب والعودة .يتم تنظيم المرافقة سيرا ً على األقدام (للمسافات القصيرة) لألطفال حتى
الفصل الدراسي الثاني ،أما اإلنتقال بالسيارات المدرسية (للمسافات الطويلة) فيتاح لألطفال حتى الفصل الدراسي الثالث .وتتحمل
إدارة مدينة النجنتال كافة مصاريف المرافقة واالنتقاالت.
المواعيد  /فترة اليوم المفتوح
ً
المدرسة اليومية مفتوحة خالل فترة الدراسة يوميا من االثنين حتى الجمعة ما عدا أيام العطالت .ندعو أولياء األمور واألطفال
والمعلمين المهتمين لزيارتنا في اليوم المفتوح الذي سيقام بعد الظهر في شهر يونيو في جميع مواقع المدرسة اليومية.
المصاريف  /االستبعاد في حالة عدم سداد الرسوم
يتم احتساب الرسوم بناءا ً على التسجيل وباعتبار الدخل والقدرة المالية ألولياء األمور .بصفة عامة ال يتم تخفيض المصاريف عند
غياب األطفال عن الحضور ،إال أنه يتم خصم مصاريف األسبوع الدراسي األخير من الرسوم قبل العطلة الصيفية للتعويض عن
الغياب أثناء العام .تدفع تكاليف األنشطة والوحدات الدراسية بالكامل ،حتى في حالة عودة األطفال لمنزلهم قبل نهاية النشاط.
يمكنكم معرفة تفاصيل المصاريف من خالل الموقع اإللكتروني إلدارة التربية والتعليم لمقاطعة برن على الرابط التالي:
www.erz.be.ch/tagesschulen/tarifrechner

السعر الموحد لوجبة الغذاء هو  9.00فرانك سويسري ،وتضاف تكاليف الرعاية .وال يتم تحصيل رسوم عن الوجبات الغذائية
التي يتم االعتذار عنها في اليوم السابق أو قبل الساعة .08:30
الرسوم المستحقة يتم المطالبة بها نظاميا ً .وفي حالة عدم سداد رسوم الرعاية والوجبات الغذائية ،تحتفظ إدارة المدرسة
اليومية بحق رفض تسجيل الطفل  /األطفال في العام الدراسي التالي.
يمكنكم االطالع على النشرة المكتوبة باللغة األلمانية لمعرفة الرسوم واألسعار.
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