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Information für Ihre Unterlagen 

Nachmittagsbetreuung an der Grundschule Schönhagen/Sohlingen 

 
لزًما بشكل عام ميجب أن يتم التسجيل في الرعاية المسائيه لالطفال كتابًيا ويكون  .1

يجب أن يتم استالم التسجيل من قبل المدرسة قبل أسبوعين . الدراسي المعنيللعام 

 .من بدء اإلجازة الصيفية

 
في حالة المرض ، يكفي . يجب أن يكون طفلك حاضًرا خالل فترة الرعاية المسجلة .2

 .إخبار مدرس الفصل في الصباح قبل بدء الدروس

 

إذا كان طفلك غير . شرافإلالرعايه وال يمكن ترك الدورات خالل فترة اإلشراف ألسباب  .3

ألسباب عاجلة ، فيجب إخطار  المسائيهالرعاية قادر على المشاركة في عروض 

 .المدرسة مسبًقا

 

، يجب على طفلك اتباع تعليمات المشرفين ومديري المسائيه الرعاية خالل فترة  .4

 .العرض

 

 
يمكن استبعاد طفلك  في حالة تكرار الشكاوى من مقدمي الرعاية حول سلوك الطفل ، .5

 .المسائيهالرعاية مؤقًتا من 

 

 يتحمل . يورو يومًيا في المدرسة 3.63سيحصل طفلك على الغداء والمشروبات مقابل  .6

-SEPA-Lastschriftالتكاليف ؛ يجب ملء نموذج  الحصول علىمسؤولية Uslar مدينة 

Mandat“ "شراف وإعادته للخصم المباشر للمبلغ المستحق مرة واحدة في بداية اإل

 .إلى المدرسة موقعا

 
المجلد بموجب قانون الشؤون االجتماعية يمكن لألطفال الذين يتلّقى آباؤهم : مالحظة

أو قانون إعانات طالبي ( SGB XII)أو المجلد الثاني عشر ( SGB II)الثاني 

, نمن خالل مكتب شؤون األسرة أو إعانة اإلسكا" عالوة االطفال"أو ( AsylbLG)اللجوء 

 يجب إرفاق قرار االعانه. التقدم بطلب للحصول على إعانة على الغداء
(Leistungsbescheid ) المسائيهالخاص بحضرتكم بطلب الرعاية. 

 

من المهم أن تخبر المدرسة إذا لم ُيسمح لطفلك بتناول أو شرب أطعمة معينة بسبب  .7

طفلك يتناول الطعام  يرجى أيضًا تحديد ما إذا كان. الحساسية أو عدم تحمل الطعام

 .النباتي فقط أو عدم تناول لحم الخنزير

 

 Schönhagenيتم اإلشراف على الرعايه المسائيه من االثنين إلى الخميس في مدرسة  .8

 0014: حتى  0013:يشمل عرض الرعاية تناول طعام الغداء من الساعة . االبتدائية

  15:00حتى الساعة  14:00اعة ظهًرا وايضا االشراف على الواجبات المنزلية من الس

 حتى الساعة   15:00بعد الظهر كما وتشمل أيضًا عروض فعاليات مسائيه من الساعة 

 .يمكنك أيضًا حجز أيام رعاية فردية. مساءً   16:00

 

مساًء أو لالطفال اللذين يستقلون الحافلة المعنية  16:00 ينتهي اإلشراف في الساعة  .9

 .مساءً  16:10 حوالي الساعة 

 

 

 

 معلومة
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Anmeldung für Nachmittagsbetreuung von 13-16 Uhr 

Schuljahr: 2021/22   

Name, Vorname des Kindes:   __________________________________________ اسم الطفل 

Straße, Hausnummer, Ort:  __________________________________  العنوان 

Klasse: صفال ____________   Geburtsdatum:  ________________   تاريخ الميالد 

 اسم من يمتلك حق الرعايه من االبوين

Name, Vorname der Eltern/Erziehungsberechtigten:    Im Notfall zu erreichen unter:  

 ______________________________________   Tel.: ______________________ 

Verbindliche Anmeldung zur Nachmittagsbetreuung von 13:00 bis 16:00 Uhr 

an folgenden Tagen: (Bitte ankreuzen) 

O Montag االثنين    O Dienstag الثالثاء O Mittwoch االربعاء   O Donnerstag الخميس 

Mein/unser Kind erhält ein kostenpflichtiges Mittagessen für voraussichtlich 3,60 €/Tag in der Schule und ich/wir 

ermächtige/n die Stadtkasse Uslar zum Lastschrifteinzug des fälligen Betrages. Den Vordruck „SEPA-

Lastschrift-Mandat“ sende ich ausgefüllt und unterschrieben an die Schule zurück (nur beim Erstantrag). 

يورو تقريًبا في اليوم الذي يشارك فيه  3.63يتلقى طفلي وجبة غداء في المدرسة مقابل 

سأرسل نموذج . بخصم المبلغ المستحق Uslarه المسائيه ، وأنا افوض خزانة مدينة بالرعاي

„SEPA-Lastschrift-Mandat“   فقط في )الذي تم ملؤه من قبلي وتوقيعه مرة أخرى إلى المدرسة

 (.الطلب األول

Wir sind leistungsberechtigt nach 

         dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch – Grundsicherung für Arbeit Suchende,  لشؤن االجتماعيه المجلد الثانياقانون  

     dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch – Sozialhilfe,  قانون الشؤن االجتماعيه المجلد الثاني عشر 

    Asylbewerberleistungsgesetz,  قانون اعانة طالبي اللجؤ  

     dem Bundeskindergeldgesetz und erhalten „Kinderzuschlag“ über die Familienkasse oder 

Wohngeld عالوة االطفال او اعانة االسكان 

Mein Kind hat folgende Allergien/Nahrungsmittelunverträglichkeiten   عدم تحمل الطعام,طفلي يعاني من الحساسيه   

_______________________________________________________________ 

Mein Kind darf Folgendes nicht essen االتيه االطعمه اليسمح لطفلي بتناول  

_______________________________________________________________ 

Mein Kind soll nur vegetarisches Essen bekommen (نباتي) ال يتناول اللحوم طفلي  O ja نعم  O nein ال 

Mein Kind darf kein Schweinefleisch essen اليسمح لطفلي تناول لحم الخنزير  O ja نعم  O nein ال    

Mein Kind hat folgende chronische Krankheiten طفلي يعاني من االمراض المزمنه االتيه 

_______________________________________________________________ 

Die Informationen zur Ganztagsbetreuung (siehe Anlage) habe ich zur Kenntnis genommen. 

 ااكد انني على علما بالمعلومات الخاصه بدورات الرعايه المسائيه

_______________________________________________________ 

ة الطوارئيمكن الوصول اليه دائما في حال  

ذج يرج ملئ النمو։مالحظه 

 باللغه االلمانيه اواالنجليزيه 

Ort, Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten   (التوقيع)       

 


