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والدین عزیز و سرپرستان قانونی!
مراقبت از کودکان در لیست الویتهای استان تیرول جایگاه بسیار مهمی دارد .ما می خواهیم گزینه های
مراقبت از کودکان  ،مبتنی بر نیاز  ،مقرون به صرفه و انعطاف پذیر را نه تنها برای خانواده هایی که
هر دو والدین در آن شاغل هستند  ،بلکه همچنین برای والدین مجرد هم فراهم کنیم.
عالوه بر مهد کودک های متعدد ( )kindergartenکه سالهاست وجود دارد  ،مراکز مراقبت بعد از مدرسه
) (Hortبا صرف ناهار بر اساس تقاضا  ،نیز به خوبی جا افتاده و سالهاست که برگزار میشوند.
در مقدمه ،مراقبت روزانه بعد از مدرسه را می توان نمونه ای از فعالیت موفقیت آمیز مدرسه به عنوان
نهادی که باتغییرات اجتماعی پیش می رود ،دانست که تمرکزش بر روی نیازهای کودکان و والدین آنها
است.
استان تیرول تصمیم گرفته مراقبتهای بعد از مدرسه ) (Schulische Tagesbetreengبرای دانش آموزان
مدارس عمومی و واجب و روزانه راهدف توجهات خاص خود قرار بدهد .تعداد ومدت زمان
مراکزمراقبت باید گسترش یابد .
همچنین مانند گذشته "مدرسه روزانه اجباری" )“ („Zwangstagsschuleنخواهد بود ،بلکه اختیاری
می باشد .به همین دلیل  ،اگر ثبت نام کافی در مدرسه کودکان شما صورت بپذیرد  ،مراقبت های
روزانه بعد از مدرسه در سال تحصیلی  2021/22دوباره ارائه می شود .فرزندان هر منطقه در مدرسه
خود در محیط آشنایی هستند و ارتباط الزم و مقبولی را با معلمانشان دارند .آنها نه تنها خواندن  ،نوشتن
و ریاضیات را یاد می گیرند  ،بلکه با همکاری و مشارکت استعدادهای خود را پرورش می دهند وخود
را برای یک زندگی موفق آماده می کنند .
اگر فرزند شما در سال تحصیلی  2021/22به مراقبت روزانه مدرسه نیاز دارد  ،اکنون زمان ثبت نام
فرا رسیده است.
ارادتمند شما
Dr.Beate Palfrader

توضیحات :
ثبت نام برای مراقبت
اگرتمایل دارید فرزندتان را برای مراقبت روزانه بعد ازمدرسه ) (Hortثبت نام کنید  ،لطفا ً برای هر
فرزند جداگانه در مدرسه خودش حداکثر تا روز جمعه  18.06.2021 ،ثبت نام نمایید .
با این حال  ،این ثبت نام به این معنی نیست که مراقبت روزانه در مدرسه فرزند شما به طور خودکار
تشکیل میشود  .چنانچه در منطقه شما ) ( Gemeindeمورد مشابهی باشد به عنوان مثال یک مرکز
مراقبت بعد از مدرسه یا یک کودکستان در منطقه شما وجود داشته باشد ،شهرداری مجبور نیست که
مراقبت های روزانه بعد ازمدرسه جدیدی را راه اندازی کند.

توجه  :برای ثبت نام  ،نیازی به ارائه اطالعات کامل در مورد اینکه فرزند شما در کدام روز و چند
روز در مدرسه حضور دارد نمی باشد  .فقط بایستی اطالع دهید که شما برای فرزندتان حداقل یک روز
در هفته تا ساعت حداقل  16:00به مراقبت های روزانه بعد از مدرسه نیاز دارید.
درچه شرایطی مراقبت های بعد از مدرسه تشکیل می شود؟
برای تشکیل یک مرکز مراقبت های روزانه بعد از مدرسه باید حداقل  15کودک در مدرسه شما ،
صرف نظر از تعداد روزهای هفته ثبت نام شده باشند ،در موارد خاص با رضایت شهرداری منطقه
ایجاد یک مرکز با ثبت نام کمتر هم ممکن خواهد بود.
برنامه روزانه
مراقبت های روزانه بعد از مدرسه شامل یک ناهار مشترک  ،زمان مطالعه و اوقات فراغت است .در
طول یادگیری و انجام تکالیف ،معلمان از فرزند شما مراقبت می کنند .منوی ناهار و نظارت بر اوقات
فراغت توسط معلمان و همچنین مربیان اوقات فراغت انجام می شود .
گروهها از کودکان کالسهای مختلف در جمعی حداکثر  19نفره تشکیل میشوند .نظارت بر
تکالیف توسط معلمان ارائه می شود .به توصیه اداره آموزش و پرورش تیرول  ،برنامه روزمره در
مدرسه به گونه ای باید باشد که یادگیری و انجام تکالیف حداکثر تا ساعت  4بعد از ظهر باشد  .پس
میتوان از ساعت  4بعد از ظهر بطور دلخواه بدنبال کودک آمد .در هر صورت کودک فقط به والدین یا
سرپرستان قانونی تحویل داده خواهد شد.
هزینه
شهرداری ) (Schulerhalter bzw. Gemeindeمیزان هزینه های مراقبت وغذا را در ابتدای سال تحصیلی
تعیین می کند .هزینه ها شامل زمان یادگیری نمی باشد.
اگردانش آموزان فقط درروزهای خاصی در هفته دربخش مراقبت شرکت کنند ،هزینه مراقبت هم
کمترمی شود .برای تعیین هزینه های مراقبت  ،حداکثرسقف هزینه های اساسی در نظر گرفته می شود.
به این مبلغ هزینه وعده های غذایی اضافه می شود .
شهرداری ) (Schulerhalterممکن است با توجه به درآمد و شرایط خانواده ها ،بخشی یا همه ی هزینه
های مراقبت را پرداخت کند  .ممکن است

ثبت نام برای مراقبتهای روزانه بعد از مدرسه  ،فقط در پایان ترم ویا در پایان سال تحصیلی ممکن میباشد.
اطالعات بیشتررا دراینجا پیدا کنید:

www.tirol.gv.at/schulische-tagesbetreuung

