Agahdarîyên Pêşkeşîyên Dibistana Rojane li Langenthal
Pêşkeşî
Jibo hemî baxçên zarokan û zarokên li dibistanan him di berîya dema dibistanê û him jî di dawîya dema
dibistanê ya pêwîstîyê de lênehêrîyên gorî temam kirina lênehêrîyên malbatan tên pêşkeş kirin. Çuyîna
dibistana rojane gorî dilxwazîyê ye. Zarok li van Cîyan tên belakirin: Ringstrasse (Ringstrasse 24), Hard
(Baereggstrasse 16) û Zwinglihaus (Baereggstrasse 11) Herî kêm nîvê Lênehêrîyê bi xebatkarên ku di derbarên
pedegojîyê de hatine perwerdekirin, tê meşandin. (Art. 4 TSV)
Di vê pêşkeşîyê de xwarina nîvroya a bitevayî û hêsayî tên bikaranîn. Li gel wazîfên zarokan yên li mal bi
zarokan re alîkarîya pêşketinê tê kirin, da ku ew wazîfên xwe bi serêxwe pêk bînin û hînben. Ev wek dersa di
dawîya dibistanê de tê meşandin, nîne, gere ev were zanîn.
Di pêverojê de sanzumanîya dema vala, lîstikên serbest û belavkirina tecrubên di derheqa çalakîyên ku di bin
perpirsîyarîya rêvebertîyê de tê meşandin, cîh digrin.
Pelikên agahîyê û qeyîtkirinê hûn dikarin ji : www.volksschule-langenthal.ch/de/angebote/tagesschule bigirin.
Qeyd kirin
Qeyd kirin bi nivîsî tê meşandin û bigirîngî jibo seranserîya sala xwandina dibistanê re derbasdar e.
Hun dikarin demên jibo beş û şaxên (modulên) cudan ji pelikên (formularên) bo qeydê bigrin. Di her sê
cîhanda jî karmendên lênehêrîyê dikarin ligel dagirtina pelikên qeydê bi we re alîkarbin û ew jibo hemû sual û
pirsên we her dem amade ne.
Zarok pêwîstin her sal ji nû ve werin qeyd kirin.
Guhrandinên beşan (modulan) / Deravîtin (qeyd reşkirin)
Guhrandinên beşan (modulan) ligel guhrandinên planên demsaetan biderfet in. Guhrandin û lêanînên
modelên dibistanên rojane dûv re nayên çêkirin. Heger ku dê û bavên zarokan ji derveyê guhrandina planên
demsaetan de guhardinekê bi pêşbixin, ew dem bo kirarîya xebatê ji wan hejimarek pere ji CHF 100.- tê girtin.
Di rewşên bi sedemî de bi destura rêveberîya beşa pêşeyî, a zarok û ciwanan ve qeyd reşkirin bi temamî an jî
qismî di dawîya sonmestra xandina dibistanê de dikare werê bikar anîn. Deravîtin û qeydreşkirin tenê bi nivîsî ji
terefê dê û bavan ve tên bi cîhkirin. Girînge mirov jibo qeyd reşkirinê demeke ji du mehan (30 mijdarê = 30.11)
bide ber çevan. Awarte: Ligel jiveqetandinekê dema qeydreşkirine di dawîya meha ji dumehan de biderfet
e.
Transport / Rêhevaltî
Bi gorî derfetan zarok diçin wan cihên ku lap nêzîkên baxçên zarokan û dibistanan ne. Heger ku van cîhên
nêzîk de cîh bo sekna zarokan nebe, ew çax bi zarokan re di rêya çuyîn û hatinê de rêhevaltî tê kirin.
Rêhevaltîya peyatî (rêyên kin de) jibo zarokên heya pola 2. mîn û rêhavltîya bi basê (otobusê) ( di rêyên direj
de) jibo zarokên heya û bi pola 3. min tê organize kirin. Mesarifên jibo rêhevaltî û transportê bajarê
(şaredarîya) Langenthalê dide ser xwe.
Demên vekirinê / Paşnîvroya deryê vekirî
Ji derî rojên betlaya fermî dibistna rojane di demên dibistanê de duşem heya înê vekirî ne.
Di Hezîranê de hemu dê û bav, yên bibalkêşbin, zarok û kesên perwerdegêr di paşnîvroya deryên vekirî yên
hemî cîhên dibistanên rojane de tên vexwendin.
Tarife / Deravîtina ligel nedayîna mesarifan
Mesarifa jibo dibistanê li gorî qeyd kirinê û li gorî mêzîna qezenc û dewlemendîya dê û bavan tê hesap kirin.
Neçuyîna zarokan a dibistanê bi esasî nabe encamê kêm kirina perên bo mesarifê, lê wekî wekhevî kirina jibo
nedomandina çuyîna dibistanê hefta dawî, ya berya betlaya havînê nayî hesap kirin. Her çiqas zarok di pêşta
herin malên xwe jî, dîsa temamîya beşê (modulê) tê hesap kirin.
Hun dikarin mesarifeke bi texmînî ji malpera mudurîyetîya perwerdeyî li kantona Bern li ser vê Linkê bigrin:
www.erz.be.ch/tagesschulen/tarifrechner anjî gorî lîsta tarîfeya li jêr rewşa xwe berçav bikin.
Gelanperî bahaya xarina nîvro bi perekî ji CHF 9.00 e, Perê jibo Lênehêrînê jî tê li serda. Mesarifên Zarokên ku
nehatina wan a xarinê û lênehêrînê rojkî berê anjî berîya saet 8.30 de hatibe dîyar kirin, nayê kêm kirin anjî
wekhev kirin.
Perên ku nehatibin razinandin, ew bi rastîyek seranser bi rêya huquqî tên top kirin. Heger ku perên jibo xarina
nîvro û lênehêrînê neyên dayîn, rêveberîya dibistana rojane dikare hewl bide ku ew di sala pêşîya xwe de
zarokên dê û bavan hilnede dibistana rojane.
Ji bo Tarîfa serba Hêq û Perê ji kerema xwe mezê bikin.
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