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Tagesschulen Thun

Ebeveynler için Bilgi
Thun şehrinin (www.thun.ch/tagesschulverordnung) Tagesschule ile ilgili Kararnamesi doğrultusunda "Verordnung über die Tagesschulen (VTS)"

Tagesschule

Tagesschule Çocugunuzun ev ödevlerine yardımcı olmak ve boş zamanlarını anlamlı
bir şekilde değerlendirmek içindir. Normal derslerinin dışında ev ödevi yardımı
(Nachhilfe) degildir. Öğlen saatindeki bakım, beraberce yenilen bir yemek ve
sonrasında çocoğunuzun rahatlaması için gerekli olan bir dinlenme zamanından
oluşur.

Yol

Eğer çocuğunuzun okuduğu okulda ya da Kindergartenda Tagesschule yoksa, o
zaman 3. sınıfa kadar olan çocuklara (3. sınıf dahil) Okul ve Tagesschule arasında
gidiş gelişte eşlik edilecektir. Bazı durumlarda ve anne babayla yapılan karşılıklı
konuşmalar

ve

onların

yazılı

izinleri

doğrultusunda

olagandışı

düzenlemeler

yapılabilir. 4 ve ve daha ileriki sınıfa giden çocuklar yol konusunda kendileri
sorumludurlar.
Başvurular

Başvurular bütün bir ders yılı ve de istenilen zaman d ilimleri için geçerlidir.
İstisnaların geçerli bir nedeni olmalıdır. Değişiklikler sadece dönem sonlarında
mümkündür.

Kayıt silme

Çocuğunuzu

sebebini

belirterek

bir

dilekçe

ile

okul

dönem

sonlarında

Tagesschuleden sildirebilirsiniz. Dilekçenizi en geç okul kapanmadan 30 gün önce ve
yazılı olarak okul yönetimine vermelisiniz.
Ücret

Ücretler kantonal düzenlemelere tabidir. Faturalar yıllık dört seferlik dönemlere göre
düzenlenir.

Ücretten

Son anda bildirilen durumlarda (çocuğun gelmeyeceğine dair) ücretlerden muafiyet

muafiyet

söz konusu değildir. Zamanında yapılan bildirimlerde(en geç bir gün öncesinde saat
18:00’ e kadar) öğlen yemeği parası hesaplanmayacaktır. Dilekçe ile bildirilen uzun
süreli gelmeme durumlarında ise, gelememenin önemli birsebebi varsa ve de
başvuruldugu

taktirde

Tagesschule

parası

azaltılabilir.

Çocuk

okul

ile

ilgili

nedenlerden dolayı gelememiş ise (örnegin okul gezisi, Skilager, Landschulwoche
gibi) o zaman faturalarda ilgili miktarda indirime gidilir. Bu tür devamsızlıkların en az
14 gün önceden Tagesschule yönetimine bildirilmesi zorunludur.
Versicherung

Kaza sigotası anne babaya aittir.

Informationen

Daha fazla bilgi için Tagesschule yönetimine başvurunuz.
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