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Am Schloß 11, 66440 Blieskastel 
Telefon: (0 68 42) 92 43 13 
Fax: (0 68 41) 104-7169 
E-Mail: gaw@saarpfalz-kreis.de 

 

 

 
  عقد الرعاية

  الطوعي لليوم الكامل ِّللدوام المدرسي
2022-2021  

  
  :أساسيات الرعاية  -1§ 
ٌّدوام كامل طوعي(َّ إن أساس العقد ھو تقديم برنامج الرعاية - 1 المعمول به في مقاطعة ) ٌ

ُحيث تقام . َّوبالتعاون مع المدرسة بتنفيذ الرعاية المسائية الطوعية GAWتقوم . سارالند
الرعاية والدعم لعمل الواجبات المنزلية من قبل أشخاص متخصصين ومؤھلين بشكل منتظم 

ُّوفقا لبرنامج التمويل يتم . ِّأو في الغرف التي تحددھا إدارة المدرسةفي غرف المدرسة،  ً
ِّموعة، والتي تتكون بدورھا بالحد األقصى إلى ٍتعييُن مشرف لرعاية كلِّ مج وقد . ً طالبا20َّ

ّتم االعتراف بالرعاية من خالل مؤتمر المدارس كجزء من النظام المدرسي ٍ َّ.  
، بما يضمن مسار - 2 ِ يتم خالل فترة الرعاية توجيه الطالب سلوكيا من قبل المشرف المعنيِّ ً

ًـة لذلك، فيمكن وفقا لتقدير طاقم / مخالفة الطالبالدوام أثناء الرعاية دون عوائق، وفي حال
ٍـة وبشكل مؤقت، /الرعاية وباالتفاق مع المدرسة استبعاد الطالب دون التنازل عن االلتزام ٍ

  .ًإن قواعد المدرسة تطبق أصوال على جميع أوقات الرعاية. بدفع االشتراكات
  

  : أوقات الرعاية والعروض-2§ 
  :المدرسي الكامل الطوعي حسب الوحدات التالية تم تنظيم عروض الدوام - 1

ٌّوقت حر غير محدد / وجبة غداء : الوحدة األولى   ). دقيقة60ًعادة (ٌّ
َّاإلشراف على الواجبات المنزلية، ووقت للتدريب عند الضرورة: الوحدة الثانية ٌ. 
 .جموعاتٍدروُس تقوية، وأنشطة تعليمية وترفيھية ومشاريع وعمل ضمن م: الوحدة الثالثة

  
) 1انظر الملحق (يقوم األوصياء القانونيون بتقرير المشاركة في الدوام المدرسي الكامل الطوعي 

  :واختيار طول فترة الرعاية حسب العروض التالية

  .تتضمن الوحدة األولى والثانية. 15:00 حتى الساعة ):فترة رعاية قصيرة(العرض القصير 
 .تتضمن الوحدات األولى والثانية والثالثة. 17:00 حتى الساعة ):فترة رعاية طويلة(العرض الطويل 

  .ِ الرعاية للحصص المدرسية الملغاةGAWال تقدم 
 يمكن تقديم الرعاية في األيام التي تكون بدون دروس فردية، وذلك بعد التشاور مع إدارة - 2

  .GAWالمدرسة، وبالرغم من ذلك ال يوجد استحقاق لذلك ضد 

 -   ً يوما من اإلغالق26باستثناء  - عطلة المدرسة وعلى مسؤوليتھا الخاصة  فيGAW تقيم - 3
ِرعاية تنظم على مدار يوم دوام كامل، على أن يكون عدد الطالب المسجلين بشكل مؤكد  ُ َّ َ ُ ً

  .أكثر من عشرة طالب
 17:00 أو الساعة 15:00ً في حال أراد الطفل بشكل استثنائي المغادرة مبكرا قبل الساعة - 4

ٍّإلى المنزل، يتوجب على ولي األمر إعالمنا بذلك بشكل كتابي كما أن اصطحاب األطفال . ٍ
  .أثناء فترة تأدية الواجبات المدرسية غير ممكن، وذلك لتجنب الضوضاء وإزعاج الصف

ٍ إذا تم إغالق الرعاية مؤقتا أو تقييد عملھا لدواع رسمية أو ألسباب قاھرة أخرى، فإن - 5 َّ ٍ ً
ٌّ، وبالتالي ليس ھناك حق في أية رعاية أخرى، كما أن GAW  ال تقع على عاتقالمسؤولية

  .ٍتعويض الرسوم لھذه األسباب غير ممكن
ٍ يتعھد أولياء األمر بتأمين توصيل أبنائھم إلى المنزل في حالة كان الطفل غير قادر على - 6

كما سيتم ). لتسجيل حسب ا17:00 أو 15:00ًسواء في الساعة (الذھاب بمفرده إلى المنزل 
  .ًاحتساب فترة بقاء الطفل الزائدة فوق تسجيله وتقديمھا الحقا ضمن فاتورة

  
  :  إجراءات القبول-3 §

المرفقات (بعد استكمال وتقديم جميع المستندات الضرورية للعقد GAW يتم القبول في الرعاية 
لياء األمور فقط في حال كانت إال أنه سيتم إخطار أو. كما لن يتم تأكيد التسجيل). 3 إلى 1من 

يمكن ألولياء األمور الذين يتلقون مزايا . جميع األماكن مشغولة وال يمكن قبول الطفل في الرعاية
أو بدل السكن » جوب سنتر «SGB IIًالضمان األساسي للباحثين عن العمل وفقا لـ (

«Wohngeld» ( ٍتقديم طلب إلى إحدى الدائرتينJugendamt أو Sozialamt للحصول 
وفي ھذه . على الدعم المادي لرسوم الرعاية باإلضافة إلى وجبات الغداء التي تقدم أثناء الرعاية

، وفي حالة GAWالحالة، ال يمكن قبول التسجيل لدينا إال بعد تقديم إشعار الموافقة من اإلدارة لـ 
  ). ومشرفينلجنة تتألف من معلمين وإداريين (Steuerungsgruppeالشك تقرر ذلك الـ 

  
  :  مدة العقد-4 §
َّ إن صالحية العقد تمتد لعام دراسي واحد، حيث أن العام الدراسي يبدأ في األول من شھر آب - 1 ٍ

  .  من شھر تموز في العام التالي31من العام وينتھي في 
 GAW نيسان للعام الدراسي التالي، حيث تتقدم 15ً إن إلزامية العقد تبدأ اعتبارا من تاريخ - 2

ًإلى طلب بالحصول على اإلعانة بناء على إخطارھا بأسماء الطالب المشتركين، لھذا 
ِواعتبارا من ھذا التاريخ ال يمكُن فسخ أو إلغاء العقد، إال في حال تم تغطية العقد واستبداله  ً

  .ٍمن قبل طفل آخر

  : إنھاء العقد ألسباب وجيھة ومھمة حسب اآلتيGAWيمكن لـ 

  .مھمة الدعم عم GAWإذا توقف   -أ 
 .في حالة السلوك السيء الجسيم من قبل الطفل  - ب 
 .إذا تأخر ولي األمر أو الوصي القانوني عن دفع أقساط شھرين كاملين  - ج 
 .في حال حضور الطفل المتكرر بشكل غير المنتظم بالنسبة لفترة التسجيل وبدون عذر  -د 
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ٍما، كما ھو الحال بشكل ًيتطلب إنھاء العقد من قبل ولي األمر أو الوصي الشرعي سببا مھ - 3 ً َّ
  .ٍّخاص عند ترك الطفل للمدرسة، حيث يتم اإلنھاء عندھا بموعد شھري نھائي عند نھاية الشھر

  . يجب التقدم بطلب إنھاء العقد بشكل خطي- 4

ً يمكن في الحاالت الخاصة الشاقة إنھاء العالقة مع الرعاية وذلك بناء على طلب ولي األمر أو - 5 ّ َّ
  .GAWي بعد موافقة الوصي الشرع

ٍيتم تقدير وتقرير كل حالة على حدى من قبل  ّGAW وال يحق لوليِّ األمر اإلقرار بفسخ العقد ،ِ
  .GAWَّضد 

  
  : رسوم االشتراك في الرعاية والعطالت-5 §
ً وفقا للبرنامج المالي تفرض االشتراكات على أولياء األمور أو األوصياء القانونيون بقيمة  - 1

ً ستون يورو شھريا 60.00€ًشھريا للعرض القصير، وبمبلغ  ثون يورو ثال€30.00
للعرض الطويل، كما يتم منح تخفيض على الرسوم في حال تسجيل شقيق آخر في دوام 

 20.00€  ، حيث تخفض قيمة االشتراكات لتصبحGAWالمدرسة الكامل مع الرعاية في 
. ًو شھريا للعرض الطويل أربعون يور40.00€ًعشرون يورو شھريا للعرض القصير، و

  .سيتم إصدار الفواتير في الخامس عشر من كل شھر

  .تغطي رسوم االشتراك الشھرية تكاليف الرعاية للعطالت التي تكون ضمن فترة صالحية العقد - 2

 في المشاريع التي تقام سواء 15:00َّبحال شارك الطفل المسجل في العرض القصير حتى الساعة  - 3
َّم العادي أو العطالت الخاصة بالطالب المسجلين بالعرض الطويل حتى الساعة في فتراة الدوا

  . ثالثة يورو لليوم الواحد3.00€، فسيتم عندھا فرض دفع رسوم إضافية قدرھا  17:00

 في حال ألغى الطالب اشتراكه في الرعاية أليام محدودة أو لكامل أيام العطلة بوقت قصير - 4
 خمسة يورو لليوم الواحد، 5.00€فإنه سيتم تحصيل مبلغ إضافية قدره َّقبل األيام الُمسجلة، 

أما في حالة المرض، فيتوجب عندھا . وذلك لما يترتب علينا باإلدارة الزائدة لھذه األيام
ٍّتزويدنا بتقرير طبي ٍ.  

  .يامباإلضافة إلى ذلك يتحمل األوصياء القانونيون تكاليف الرحالت والمشاريع التي تقام في ھذه األ

تفويض الخصم  (SEPA-Lastschriftmandat ُيلزم األوصياء القانونيون بإصدار - 5
ً كتابيا بأي تغييرات تطرأ على GAWيجب إبالغ ). المباشر بالعملة المالية الموحدة باليورو

يمكن ألولياء األمور دفع االشتراكات بشكل دائم من خالل تحويل . الصلة المصرفية البنكية
  ً.لدائم بنكيااالشتراك ا

ٍ إذا لم يتم الحضور إلى الرعاية بشكل مؤقت، فإن ھذا ال يعفي االلتزام بدفع االشتراكات- 6 ٍ.  
  
  : وجبة الغداء ورسومھا-6 §
ً يورو يوميا، 3.80€ يورو إلى 3.60€َّبالنسبة لوجبة الغداء، يترتُب على وليِّ األمر دفع ما بين  - 1

ِّإن قيمة المبلغ الكلي الشھري المترتب.  بتجھيز الوجباتُالقيمة تعتمد على المتعھد المعني ُ  على َّ
الطفل يعتمد على عدد األيام التي يحصل فيھا الطفل على الوجبات، وسيتم تحصيلھا عن طريق 

  .يمكن الدفع عن طريق فاتورة في حاالت اسثنائية فقط. الخصم المباشر في الشھر التالي

خصومة، يتحمل األوصياء القانونيون رسوم اإلرجاع الخاصة  بحال يتم استرجاع المبالغ الم- 2
 بالحق بإنھاء العقد بشكل كامل وإنھاء األمور المعلقة عن طريق GAWكما تحتفظ . بالبنك

  . المحكمة في حال تأخر األوصياء القانونيون عن تسديد قسطين شھريين

ٍعند إلغاء تسجيل طلب الوجبة ليوم غياب عند الشخص ال - 3 ِ ِ ِ ِ معني والمسؤول، فلن يتم تحصيل بدل ِ
أما في حالة المرض؛ فيمكن إلغاء التسجيل للوجبة لنفس اليوم حتى . الوجبة عن أيام الغياب ھذه

َّالساعة الثامنة صباحا، إما عن طريق السكرتارية في المدرسة، أو عن طريق البريد  ً
، كما يتطلب إلغاء 0684390070ً، أو ھاتفيا على الرقم eu.rgemsge@info: االلكتروني

ًالتسجيل الطويل األمد أو العام للوجبات إخطارا خطيا من قبل ولي األمر إلى  ًGAW.  

  . إن المشاركة في فترة الغداء المشترك إلزمية- 4
  
  : الضمان والتأمين-7 §
طار ضمان الحوادث المحلية  يتم تأمين األطفال أثناء الرعاية من الحوادث ضمن إ- 1

Gemeindeunfall-versicherung كما يتم تأمينھم في أثناء العطالت من قبل ،GAW.  

  .ـة إلى غرفة الرعاية، وتنتھي عندما يخرج منھا/ِ يبدأ االلتزام بالرعاية عند دخول الطالب- 2

باني المدرسة أو  المسؤولية عن األطفال الذين يغادرون مGAW ال تتحمل شركة التأمين وال - 3
ً مسؤوال بإلقاء المسؤولية على اإلھمال بواجبات اإلشراف GAWھنا يظل . مجموعاتھم دون إذن

  .من قبل موظفيھا المعنيين
  
  : وثائق ضرورية-8 §

. ، يتم االعتراف والموافقة على شروط وقواعد ھذا العقد1بتوقيع الوصي القانوني للملحق رقم 
ِإلضافة إلى إعالن الموافقة على جمع ومعالجة البيانات من قبل  با4 إلى 1إن الملحقات من 

GAWيجب إبالغ .  تعد ضمن موضوع ھذا العقد ويجب استكماله وتوقيعه على النحو الواجب
GAWعلى الفور بأي تغييرات تطرأ على ھذه البيانات خالل العام الدراسي الحالي . 

  
  :اإلقرارات النھائية -9 §

ٍّ أو مالحق العقد تتم بشكل كتابي، وتعتبر االتفاقيات والتفاھمات الشفوية غير إن ترتيت التغييرات
  .َُّمبرمة وغير فعالة

ٍّفي حالة وجود بند أو حكم مفرد غير فعال أو غير شرعي من العقد، فإن ھذا ال يؤثر بدوره على  َّ َ ٍ ٍٍ
 تغيير وتعديل االتفاقية إلى ًإذ يمكن بدال من ذلك. صحة باقي البنود واألحكام التعاقدية الُمتبقية

ًاتفاقية مسموح بھا قانونيا وفقا لروح العقد والغرض منه، مع مراعاة المصالح المفترضة بين  ً
  .األطراف المتعاقدة

  
 

 
 
Blieskastel, Januar 2021 ___________________________ 
 Richard Frisch 


