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حول " نظام مراكز الرعاية النهارية في بلدية تون"(.)www.thun. ch/tagesschulverordnung
العرض

يقدم مركز الرعاية النهارية اقتراحا ً لتشغيل فعّال ألوقات الفراغ واالعتناء بالواجبات المدرسية .ال تُعطى
دروس خصوصية .تتضمن فترة الظهيرة وجبة غداء جماعية باالضافة الى قضاء أوقات للراحة والهدوء .

ال ّطريق

اذا لم يتواجد مركز رعاية نهارية بالقرب من المدرسة او الروضة ،سيتم مرافقة األطفال حتى الصف الثالث
في الطريق من المدرسة/الروضة الى مركز الرعاية النهارية .الحاالت االستثنائية ممكنة وذلك باتفاق متبادل
من الطرفين وموافقة خطية من األهل .االطفال في الصف الرابع وما فوق سيقطعون الطريق لوحدهم على
مسؤوليتهم الشخصية.

التسجيل

التسجيل يكون ساري المفعول لمدة عام دراسي كامل وتتضمن الرعاية .يجب ان تُبرر االستثناءات .
ال يمكن القيام بالتغييرات إال في بداية الفصل الدراسي .

إلغاء التسجيل يستطيع األطفال حسب الطلب وعند وجود أسباب مهمة في نهاية الفصل بإلغاء االشتراك بمركز
الرعاية النهارية في مدة اقصاها  30يوما ً قبل انتهاء الفصل الدراسي .
تُحدد الرسوم حسب المقاطعات (الكانتونات ).ستُقدم فاتورة كل ربع سنة (كل  3أشهر ) .

الرسوم

االعفاء من الرسوم ال يتم االعفاء من الرسوم في حال إلغاء التسجيل بفترة قصيرة او بشكل مؤقت .اما عند ابالغ
إدارة مركز الرعاية النهارية بوقت مناسب ( في اليوم السابق حتى الساعة  )18:00حينئذ لن تُحسب تكلفة
وجبة الغداء.عند إلغاء التسجيل بفترة طويلة حسب الطلب و ألسباب مهمة ستخفض الرسوم بالشكل المناسب .
عند الغيابات المدرسية المشروطة والمستمرة لعدة ايام نتيجةً للسفر ،التزلج ،الرحالت المدرسية المستمرة لعدة ايام
ومن هذا القبيل يتم تخفيض جزء من الرسوم  .يجب اخبار إدارة مركز الرعاية النهارية خطيا ً بهذه الغيابات قبل
14يوما من المناسبة .
التأمين

التأمين ضد الحوادث من شأن األهل .
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