Tam gün Okul Çeşitleri – Tirol Eyaletinde Günlük- Okul bakımı
(Ganztägige Schulformen - Schulische Tagesbetreuung in Tirol)
Sayın Anne ve Babalar! Sayın Veliler!
Çocuk bakımı Tirol Eyaleti için büyük önem taşımaktadır. İhtiyaca dayalı, uygun fiyatlı ve
esnek çocuk bakımı seçenekleri sadece her iki ebeveyninde çalıştığı aileler için değil, aynı
zamanda çalışan bekar ebeveynlerede sunmak istiyoruz. Uzun yıllardır var olan çok sayıda
(yaşları genişletilmiş) anaokulları ve okul sonrası bakım merkezlerinin yanı sıra, öğleden
sonra bakıma ek olarak, okul bakım hizmetleri kendisini belli etmiştir.
Okuldaki bakım hizmetlerinin yürürlüğe girmesi, sosyal yapılanmadaki değişikliklere
olumlu bir örnek teşkil eder. Çocukların ve velilerin gereksinimleri ön plandadır.
Tam gün eğitim sistemi ve zorunlu eğitim sistemi kapsamı dahilindeki bakım hizmetlerinin
genişletilmesi Tirol Eyaletinin hizmet hedefleri arasında olup, tam gün okul formu arz
çercevesi dahilinde olup, kamu ve zorunlu eğitim Okullarının yoğunlaştırılması ön
görülmektedir. Böylece okul bakım gruplarının hem sayısı hemde süreleri arttırılmak
istenmektedir.
Bu çercevede ‘zorunlu tam gün okul sistemi’ yerine ‘seçmeli eğitim sistemi’ geçerliliğini
korumaktadır.
Böylece okulunuzda yeterli TALEP OLMASI HALİNDE 2021/22 öğrenim senesindede tekrar
tam gün okul bakım hizmeti verilecektir. Tirol bölgesi okullarındaki çocuklar güvenli bir
ortamda ve uzman eğitim elemanlarının (Erkek ve Kadın Pedagogların) güvenli
ellerdedirler. Çocuklarımız sadece okuma, yazma ve hesap yapmayı değil, kendi
yetenekleri doğrultusunda itinalı bir yönlendirmeyle yaşamlarında fırsat eşitliği için
gerekli ekipmanla desteklenmektedirler.
Çocuğunuzun 2021/22 öğrenim yılında tam gün okul bakım hizmetine ihtiyacı olduğunu
düşünüyorsanız, şimdi kayıt zamanı!
Sevgilerimle,
Dr. Beate Palfrader

Bildiri formu
Bakım hizmetleri kayıt detayları
Çocuğunuzu okul bakım hizmetine yazdırmak istiyorsanız, en geç Cuma, 18.06.2021
tarihine kadar her çocuk için bir adet kayıt formu doldurduktan sonra okula iade ediniz.
Okul bakım hizmetine yaptığınız kayıt ile, çocuğunuzun okulunda otomatik olarak bir
bakım hizmetinin oluşacağı anlamına gelmiyor. Bağlı olduğunuz belediyede buna benzer
bir imkan mevcut ise, örneğin Hort veya yaş sınırı olmayan anaokulu gibi, o zaman
belediyeniz ayrıca bakım hizmeti sunmak zorunda değildir.
Önemli: Kayıt yaparken, çocuğunuzun haftanın kaç günü ve hangi günlerinde okul bakım
hizmetinden faydalanacağını bildirmek zorunda değilsiniz. Şöylemeniz gereken şey
çocuğunuzun haftada en az bir gün okul bakım hizmetinde en az saat 16:00 ya kadar
katılacağıdır.
Schulische Tagesbetreuung in Tirol (Türkisch)
Übersetzung: Bildungsdirektion für Tirol

Günlük bakım hizmetinin oluşması için neler gereklidir?
Okuldaki günlük bakım hizmetinin oluşması için en az 15 çocuğa ihtiyaç vardır, haftanın
kaç günü ve hangi günlerinde olacağı önemli değildir. İstisnai olarak, belediyenin izni ile
daha az sayıdaki çocuklara hizmet verilebilir.

Günlük program
Okuldaki günlük bakım hizmeti, öğle yemeği, öğrenim zamanı ve boş zaman
faaliyetlerinden oluşmaktadır. Öğrenim süresince çocuğunuz eğitim personeli tarafından
bakım görecektir. Öğle yemeği ve boş zamanlarda eğitmenleri, pedagoglar yada bakım
personeli sorumlu olacaktır.
Farklı sınıflardan oluşan gruplar maximum 19 öğrenci olacaktır.
Ev ödevleri yapılırken sınıfta bir görevli bulunacaktır.
Tirol Eğitim Müşavirliğinin, Bildungsdirektion für Tirol, tavsiyesiyle günlük ders saatleri
16:00 dan sonra sona ermektedir. Bundan dolayı saat 16:00 dan sonra isteğiniz dahilinde
çocuğunuzu okuldan alabilirsiniz.
Özel durumlarda, çocuğunuzu daha erken saatte almanız gerekiyorsa, bir gün önceden bu
durumu okul müdürünüze bildirmeniz gerekmektedir ve çocuğunuz izin tarihinde ebeveyn
tarafından alınmalıdır.

Masraflar
Okul sağlayıcı (belediye), okul yılının başında bakım ve geçim ücretlerinin miktarını belirler.
Öğrenme süreleri için sizin tarafınızdan herhangi bir maliyet yoktur. Öğrenciler sadece
öğleden sonraları bakim bölümüne katılırlarsa, bakim ücreti düşürülebilir. Bakım katkı
payları belirlenirken, en fazla maliyetleri karşılayan katkılar sağlanabilir. Geliriniz, mal
varlığınız ve aile durumunuzla ilgili olarak, okul sağlayıcı (belediye) bakım ve geçim katkı
payını tamamen veya kısmen tahsil etmekten kaçınabilir.
Okuldaki günlük bakım hizmetinden kayıt silinmesi ancak sömester ve okul süresi sonunda
yapılabilir.
Detaylı bilgileri aşağıdaki internet adresinden edinebilirsiniz:
www.tirol.gv.at/schulische-tagesbetreuung
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