الت تعمل عىل مدار اليوم  -الرعاية النهارية المدرسية يف رتيول
أنواع المدارس ي
أولياء األمور األعزاء!

توفي خيارات رعاية أطفال حديثة ومستندة إىل اإلحتياجات
رعاية األطفال من أهم أولويات وإلية رتيول .نرغب يف ر
ً
العاملي.
الت يعمل فيها كال الوالدين  ،ولكن أيضا للوالدين الوحيدين
ر
وبأسعار معقولة ومرنة  ،ليس فقط للعائالت ي
الت كانت
المدرسة
بعد
ما
عاية
ر
اكز
ر
وم
العمر)
حسب
(الموسعة
األطفال
باؤلضافة إىل العديد من رياض وحضانات
ي
موجودة منذ سنوات عديدة  ،باؤلضافة إىل رعاية وقت الغداء الموجهة حسب الطلب  ،أثبتت الرعاية النهارية المدرسية
ً
أيضا بشكل جيد للغاية.
نفسها
يمكن النظر إىل تقديم الرعاية النهارية المدرسية كمثال عىل التكيف الناجح للمدرسة كمؤسسة للتغ ريات اإلجتماعية.
ً
كي عىل احتياجات األطفال واآلباء.حددت وإلية رتيول لنفسها هدفا يتمثل يف تعزيز عرض أنواع المدارس
ينصب الي ر
اليومية والرعاية النهارية المدرسية يف المدارس اؤلجبارية العامة والعامة.
سيتم زيادة عدد أماكن الرعاية وإطالة مدة الرعاية .لن تكون هناك "مدرسة نهارية إلزامية"  ،بل ستكون هناك حرية
اس  00/0202إذا كان التسجيل يف
اإلختيار .لذلك  ،،سيتم تقديم الرعاية النهارية المدرسية مرة أخرى يف العام الدر ي
.
مدرستك من خالل تقديم طلب إذا كانت هناك حاجة كافية للتسجيل يف مدرستك أطفال رتيول يف محيط مألوف يف
المعلمي والمعلمات .إنهم إل يتعلمون القراءة والكتابة والحساب فحسب  ،بل يتم
مدرستهم وهم يف أيد أمينة مع
ر
والتفان ويتم نقل األدوات الالزمة لحياة مليئة بالفرص.
اليوي ج لمواهبهم باإلليام
ي
اس  ، 00/0202فقد حان الوقت للتسجيل!
إذا كان طفلك بحاجة إىل رعاية نهارية يف المدرسة يف العام الدر ي
تفضلوا بقبول فائق اإلحيام
بيان بالفردير
دكتور .ي

منشور
التسجيل ر
لإلشاف
إذا كنت ترغب يف تسجيل طفلك يف الرعاية النهارية المدرسية  ،رفي ىج تقديم تسجيل واحد لكل طفل يف مدرستك
بحلول يوم األربعاء الخامس من تموز (يوليو)  21.22.0202عىل أبعد تقدير.
ً
تلقائيا أن الحضانة ستتم يف مدرستك .إذا كان هناك بديل مماثل
يعت
ومع ذلك  ،فإن تسجيلك يف الحضانة المدرسية إل ي
يتعي عىل البلدية إنشاء حضانة
يف بلديتك  ،عىل سبيل المثال مركز رعاية ما بعد المدرسة أو روضة أطفال ممتدة  ،إل ر
نهارية مدرسية.
الت سيذهب فيها طفلك إىل
مهم :من أجل التسجيل  ،ليس من الضوري بالنسبة لك تقديم معلومات حول عدد األيام ي
ً
ً
المدرسة وعددها يف األسبوع .كل ما عليك فعله هو تحديد ما إذا كنت تريد الرعاية النهارية لطفلك يوما واحدا عىل األقل
ً
مساء عىل األقل.
يف األسبوع حت الساعة 0022
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ى ى
تأت الرعاية النهارية؟
مت ي
ً
يتم إنشاء الرعاية النهارية المدرسية إذا تم تسجيل  21طفال عىل األقل يف مدرستك  ،بغض النظر عن عدد األيام وأيام
يكف عدد أقل من التسجيالت يف حاإلت خاصة وبموافقة مدراء ألمدارس (البلديات).
األسبوع .باؤلضافة إىل ذلك  ،ي
ن
يوم
روتي ي
المعلمي خالل
تتكون الحضانة المدرسية من غداء مشيك ووقت دراسة ووقت فراغ .سيتم اإلعتناء بطفلك من قبل
ر
ر
المربي يف
المعلمي أو
المعلمي وكذلك
واؤلشاف عىل أوقات الفراغ من قبل
فية التعلم .يمكن تغطية قائمة الغداء
ر
ر
ر
أوقات الفراغ.
ً.
اؤلشاف عىل الواجبات الميلية .بناءً
توفي ر
تتم رعاية األطفال من عدة صفوف يف مجموعات بحد أقىص  21طفال يتم ر
اليوم يف المدرسة بحيث إل يتم تحديد أوقات
الروتي
عىل توصية مديرية اليبية والتعليم يف رتيول  ،يجب تصميم
ر
ي
ً
ً
ً
مساء .ومع
مساء .هذا يجعل من الممكن اصطحاب األطفال بمرونة بعد الساعة 0022
الدراسة بدءا من الساعة 0022
ً
شخصيا من قبل أحد الوالدين
المعت من األسبوع إل يمكن إإل
ذلك  ،فإن اإلستالم المرن قبل نهاية يوم الرعاية يف اليوم
ي
القانون.
الوص
أو
ي
ي
التكاليف
اس .إل توجد تكاليف خالل فية ألتعلم.
يحدد مدراء ألمدارس (البلدية) مبلغ رسوم الرعاية والمعيشة يف بداية العام الدر ي
ر
إذا كان الطالب يحضون فقط يف فيات بعد الظهر الفردية  ،فيمكن تخفيض رسوم اؤلشاف .عند تحديد مساهمات
ر
األكي.
تغط التكاليف عىل
الرعاية  ،يمكن تقديم مساهمات
ي
يتم تغطية تكاليف الوجبات من ِقبل مسؤول المدرسه ومن خالل رسوم الوجبات.
فيما يتعلق بدخلك وممتلكاتك وظروف أشتك  ،يمكن لمزود المدرسة اإلمتناع عن تحصيل رسوم الرعاية والمعيشة ً
كليا
ً
جزئيا.
أو

اس.
اس أو نهاية ألعام ألدر ي
إل يمكن إلغاء التسجيل من الرعاية النهارية المدرسية إإل للفصل الدر ي
لمزيد من المعلومات ،راجعv./w.rwvuwrra/-cccavtuhia/ta.vg.wwrit.www 0
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