Langenthal Etüt Merkezi Bilgilendirmesi
Sunulan İmkânlar
Anaokuluna ve okula giden tüm çocuklar için, zorunlu okul saatleri öncesinde ve sonrasında,
ailelere destek mahiyetinde etüt imkânı sunulmaktadır. Etüt merkezine devam, zorunlu değildir.
Çocuklar, Ringstrasse (Ringstrasse 24), Hard (Bäreggstrasse 16) ve Zwinglihaus (Bäreggstasse 11)
şubelerinden birine kaydedilecektir. Etüdün en az yarısı, pedagoji eğitimi almış personellerce
gerçekleştirilecektir (Etüt Merkezleri Yönetmeliği – TSV, Md. 4).
Kapsama, ortaklaşa yenen öğle yemeği ve öğle sonrası atıştırma (Zvieri) dâhildir. Çocuklara ev
ödevlerinde refakat edilmekte ve bunları tek başlarına yapabilmeleri yönünde desteklenmektedir.
Buradaki amaç, takviye dersleri vermek değildir.
Boş zaman meşgaleleri, serbest oyunlar ve gözetimli etkinliklerde edinilen deneyimler, günün
programına dâhildir.
Bilgi ve kayıt dokümanları için: www.volksschule-langenthal.ch/de/angebote/tagesschule
Kayıt
Kayıt yazılı olarak yaptırılır ve eğitim öğretim yılının tamamı için bağlayıcıdır.
Her bir modülün saatlerini, kayıt formundan görmek mümkündür. Üç şubedeki refakat personeli
formların doldurulmasında size yardımcı olabilir ve sorularınız için hizmetinizdedir.
Çocukların her yıl YENİDEN kaydettirilmesi gerekir.
Modül değiştirmeler / İptaller
Ders planı değişikliğine gidildiğinde, modül değişiklikleri söz konusu olabilir. Eğer ebeveynler bilahare,
etüt merkezi modüllerinde değişiklik ya da intibak yoluna gidecek olursa, bunlar bir ders planı
değişikliğinden kaynaklanmadığı takdirde, 100.- CHF tutarında işlem harcı tahsil edilir.
Haklı durumlarda, sömestr sonu itibariyle iptal / kısmi iptal yoluna gidilebilir. Bunun için Eğitim,
Çocuklar ve Gençler Dairesi’nin onayı gereklidir. İptal ebeveynler tarafından yazılı olarak yapılır. Bu
bağlamda iki aylık bir fesih ihbar süresine riayet edilir (30 Kasım). İstisna: Başka yere taşınma
durumlarında, ay sonuna iki aylık fesih ihbar süresi bırakılır.
Ulaşım / Refakat
Mümkünse çocuklar, anaokuluna ya da okula en yakında bulunan şubeye devam ederler. Eğer bu,
kontenjan sebebiyle mümkün değilse, çocuklara gidiş ve dönüşlerde refakat edilir. En çok ikinci
sınıfa (dâhil)giden çocuklar için yaya olarak (kısa mesafeler) ve en çok üçüncü sınıfa (dâhil) giden
çocuklar için de otobüsle (uzun mesafeler) ulaşım organize edilir. Refakat ve ulaşım masrafları,
Langenthal Belediyesi tarafından karşılanır.
Çalışma saatleri / Açık Kapı Günü
Etüt merkezi okul süresince, Pazartesi ilâ Cuma günleri arasında açıktır. Tatil günleriyse kapalıdır.
Haziran ayında, ilgi duyan ebeveynleri, çocukları ve eğitmenleri tüm şubelerde Açık Kapı Günü’ne
davet ediyoruz.
Tarifeler / Ücretlerin ödenmemesi halinde ihraç
Ücret kayıt doğrultusunda ve ebeveynlerin belirleyici gelirleriyle mal varlıklarına göre hesaplanır.
Çocukların gelmediği zamanlar için, prensip olarak ödemeden indirim yapılmaz. Ancak okulla ilgili
devamsızlıkların telafisi maksadıyla, yaz tatillerinden önceki son okul haftası hesaba katılmaz.
Çocuklar daha erken saatte eve gitse bile, modülün tamamının parası alınır.
www.erz.be.ch/tagesschulen/tarifrechner bağlantısıyla ulaşılan Bern Kantonu Eğitim Müdürlüğü’nün
ana sayfasından, ya da müteakip tarife listesi vasıtasıyla, ödeme meblağı tahmin edilebilir.
Öğle yemeğinin götürü olarak hesaplanan fiyatı 9.00 CHF’dir. Buna bir de refakat masrafları eklenir.
Bir önceki gün ya da saat 8.30’a kadar iptal edilen öğle yemeklerinin parası alınmaz.
Ödenmemiş ücretler, kanuni yoldan tahsil edilir. Refakatin ve öğle yemeğinin parası ödenmezse
etüt merkezi yönetimi, çocuğu/çocukları bir sonraki eğitim öğretim yılında etüt merkezine kabul
etmeme hakkını saklı tutar.
Tarife fiyatlarını lütfen Almanca bilgilendirme sayfasından temin edin.
Langenthal Etüt Merkezi, Ringstrasse 24, 4900 Langenthal
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