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 10/7/2019مونستر،   عالمتي (یرجى ذكرھا دائما)
51.20.0215  

 مواعید تسجیل االشتراك الجدیدة للرعایة أثناء العطالت

 اآلباء وأولیاء األمور األعزاء،

تقدم سویا مع مقدمي عروض كثیرین عروض رعایة أثناء العطالت جدیرة باالعتماد علیھا ومستمرة  بلدیة مونستر
 ).16:00إلى الساعة  8:00الجمعة من الساعة  –لكامل الیوم (االثنین 

األطفال المندرجون في مدارس الیوم الكامل المفتوحة یكون لھم على وجھ اإلجمال استحقاق في ستة أسابیع عروض 
ة أثناء العطالت في كل سنة مدرسیة. فیما یتعلق بذلك فإنھ ال یتم المطالبة بأیة تكالیف سوى تكالیف وجبة الغذاء رعای

فقط. بما یتجاوز االستحقاق في ستة أسابیع فإن اآلباء یمكنھم أیضا مقابل دفع التكالیف االستفادة من عروض أخرى 
 للرعایة أثناء العطالت لكامل الیوم.

تكون في السنة الجاریة غیر متوقفة على إجراءات تسجیل  2019ل االشتراك لعطلة الخریف لسنة بدایة تسجی
 ).2020(عطلة عید القیامة [عید الفصح] وعطلة الصیف وعطلة الخریف لسنة  2020االشتراك للسنة القادة 

 2019عطلة الخریف لسنة  بدایة تسجیل االشتراك (عند المنظم مباشرة)

4/9/2019  14/10 /- 25/10/ 

غالبیة المؤسسات تقوم بتنظیم التخطیط لإلجازات في أواخر كل سنة. لغرض تسھیل التخطیط لإلجازة في األسر فإن 
من المزمع لھذا السبب أن یتم مستقبلیا تحویل عملیة تسجیل االشتراك من بدایة السنة المدرسیة إلى أواخر سنة 

 التقویم.

شتراك للسنة التالیة لسنة تسجیل االشتراك سوف تكون في المستقبل دائما في شھر بھذا فإن بدایة تسجیل اال
 نوفمبر/تشرین الثاني.
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 2020سنة  بدایة تسجیل االشتراك (عند المنظم مباشرة)

18/11/2019 
 عطلة عید القیامة [عید الفصح]

)6/4 /- 17/4/2020( 

18/11/2019 
 عطلة الصیف

)29/6 /- 11/8/2020( 

18/11/2019 
 عطلة الخریف

)12/10 /- 23/10/2020( 
 

 إجراءات تسجیل االشتراك وإلغاء تسجیل االشتراك
 

بدایة العرض یتم تقدیم نموذج تسجیل االشتراك  قبلأسابیع  أربعةحتى 
 تسجیل االشتراك المعبأة بیاناتھ بالكل إلى المنظم.

استحقاق األسابیع الخاص  بدایة العرض بدون فقدان قبلأسابیع  أربعةحتى 
 إلغاء تسجیل االشتراك بمدارس الیوم الكامل المفتوحة. 

تسجیل االشتراك كتابیا عن طریق  بعد] اثنینأسبوع [أسبوعین  اثنینحتى 
 تأكید تسجیل االشتراك البرید أو البرید اإللكتروني من خالل المنظم.

 إلغاء تسجیل االشتراك كتابیا یورو لكل طفل/أسبوع 5.00رسم معالجة قدره 

 متطلبات رعایة خاصة أداءات الدعم اإلضافیة یمكن التقدم بطلب بشأنھا لدى المنظم. 

بصورة مباشرة عن طریق المنظم المعني في كافة إجراءات تسجیل االشتراك وإلغاء تسجیل االشتراك یتم إنجازھا 
 عن طریق مصلحة شؤون األطفال والناشئین واألسر! لیسالقائم بتقدیم عروض الرعایة أثناء العطالت و كل حالة

 تجدون نظرة عامة على العروض في صفحة مكتب األطفال في اإلنترنت:
-muenster.de/kinderbuero/ferienprogramme/ganztaegige-https://www.stadt

ferienbetreuung.html  ویتم نشرھا في موعد بدایة التسجیل المعني في كل مرة. ھنا توجد أیضا نماذج تسجیل
  االشتراك لكل من عروض الرعایة أثناء العطالت وتكون متاحة للتنزیل.

 مع أطیب التحیات
 بالتكلیف

 آنا بول
 رئیسة مصلحة شؤون األطفال

 والناشئین واألسر

https://www.stadt-muenster.de/kinderbuero/ferienprogramme/ganztaegige-ferienbetreuung.html
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