
خدمات تمام روز در مدارس هامبورگ
مدارسهامبورگ،آموزشومراقبترایگانرابهصورتتمامروزارائهمیکنند

آموزش، چیزی بیش

از تدریس است

FARSI / فارسی

والدین گرامی، 
دردهسالگذشته،خدماتتمامروزمدارسهامبورگ،تاریخیپرازموفقیتراثبتکردهاند.همهمدارسهامبورگبهکودکانونوجوانانزیر
14سال،یکآموزشومراقبتتمامروزوباکیفیترابهصورترایگانازساعت8تا16ارائهمیکنند.افزونبرآن،مراقبتدرزمانهای
حاشیهایواوقاتفراغتممکناست.ازسال2012بچههایبیشتریدربرنامهتمامروزشرکتمیکنند.درحالحاضرنرخشرکتدربرنامه

حدود85درصداست.منازاینرشدمثبت،بسیارخوشحالهستم.
یعنیچیزیکهدرکلکشورازسال2029بهعنوانیکحققانونیبهرسمیتشناختهخواهدشد،ازاالندرهامبورگمحققشدهاست.در
اینمیان،پایههایساختاریبرایبرنامهتمامروزدرمدارسهامبورگبهخوبیساختهشدهاند.برایاینمنظور،شهرهامبورگپولزیادی
راخرجکردهاست:ازسال2011بیشاز275کافهوسالنغذاخوریساختهشدند.برنامهحمایتیگسترده،بهمدارسکمککردهاندفضاها
ومکانهایخودراحتیبیشتربراساسنیازهایکودکانونوجوانانتطبیقدهند.مدیریتکارکناننیزدرسالهایگذشتهبهطورآشکار

بهبودیافتهاست.
بهبودمستمربرنامههایتمامروزدرمدارسهامبورگ،درآیندهنیزادامهخواهدیافت.دراینکار،خواستهاونیازهایکودکانونوجوانان
ونیزدورنماهایوالدینگنجاندهخواهندشد.همچنینهمکاریخوبمیانمدرسهوشرکایگوناگونیکهدربرنامهتمامروزهمکاریمیکنند

مهماست،مثالارائهکنندگانکمکهایکودکانونوجوانان،باشگاههایورزشیومراکزفرهنگی.
باپشتیبانیآنها،برنامهتمامروزدرمدارسهامبورگ،عالوهبرتدریس،برنامههایگوناگونیرادرحوزهاوقاتفراغت،گرایشاتوحمایت
ارائهمیکند.بچههامیتوانندبدونفشار،فعالیتهایورزشی،موسیقی،کاردستی،هنروتئاترراامتحانکنند،خالقیتخودراتجربهکنندو
استفادهازرسانههایدیجیتالرایادبگیرند.بهنیازهایآنهابهبازیآزاد،استراحتوبازیابینیزپرداختهمیشود.آنهاهمچنینزندگیگروهی

راتجربهمیکنندوفرصتپیدامیکننددوستانیپیداکنندوشادیوتفریحراتجربهکنند.
درچارچوببرنامهتمامروز،دانشآموزانهمچنینفرصتپیدامیکنندتکالیفمدرسهراحتیدرخودمدرسهانجامدهند.همچنینزمانزیادی
برایپشتیبانیبهتروهدفمندتربچههاوجوددارد.درکنارمعلمان،کارشناسانآموزشاجتماعی،مربیانونیزسایرنیروهایمتخصصآموزش
درمدرسهکارمیکنند.بهاینترتیب،برنامهتمامروزدرمدارسهامبورگبهطورقابلمالحظهکمکمیکندخانوادهها،والدینوشغلبهتر

باهمهماهنگشوند.درصفحاتزیرمیخواهیماطالعاتیرادربارهامکاناتگوناگونبرنامهتمامروزبهشماارائهکنیم.

TiesRabeارداتمندشما
حرفهای و فنی آموزش و مدرسه سناتور
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برنامه های تمام روز در مدارس هامبورگ 
درمدارستمامروزهامبورگ،دانشآموزانعالوهبرتدریس،آموزشومراقبتباکیفیترادریافتمیکنند.اینبرنامههاامکاناترشدو
یادگیریرابهفرزندانشماارائهمیکنندکهمطابقباعالیقونیازهایآنهاهستند.بهاینترتیببرنامهتمامروزخارجازتدریس،میتوانددر
موفقیتتحصیلیفرزندشماموثرباشد.فضاهایآزادوفعالیتهایمشترکدربرنامهتمامروز،کودکانونوجوانانراهمچنینقادرمیسازند

دوستانیپیداکنندوتواناییهایخودرانشاندهند.
برایهمهانواعبرنامههایتمامروزدرمدارسهامبورگ،اینمواردمعتبرند:زماناصلیمدرسهبینساعت8تا16همیشهرایگاناست.
مورداستثناءفقطکالسپیشدبستانی)VSK(است.همچنینبرنامههایمراقبتپیشازساعت8،پسازساعت16ودرروزهایتعطیل
وجوددارد.حتیبدوناینکهفرزندتانبرایساعاتاصلینامنویسیشدهباشد،میتواندبرایآنهانامنویسیشود.برایاینساعاتاضافی
شهریههاییدریافتمیشود.بستهبهشرایطودرآمدخانواده،تخفیفدرقیمتهاممکناست.ازکالسپیشدبستانیتاکالس4،قیمتنهاربه

صورتاجتماعیردهبندیمیشود.
اگردربرخیمدارسنیازبسیارکمیبرایبرنامههایتمامروزوجودداشتهباشد،مدرسهآنرابامدارسدیگرسازماندهیمیکند.

برنامه های تمام روز زیر وجود دارند:

برنامههایتمامروزدرمدارسابتداییباهمکاری
)GBS(یکسازمانحمایتجوانان

تدریسدرپنجروزهفتهازساعت8تا13 

e

برنامههایتمامروزآموزشومراقبتدرپنجروزهفته 

e

ازساعت6تا8،ازساعت13تا18ودرروزهایتعطیلازطریقیکسازمانهمکاردرمدرسه
مشارکتداوطلبانهدربرنامهآموزشومراقبتخارجازکالس؛کودکانیکهبرایزماناصلینامنویسیشدهاند،حداقلدرسهروزبه 

e

انتخابخودتاحداقلساعت15دربرنامهمراقبتشرکتمیکنند.

مدارستمامروزدرهمهانواعمدارس
بامسئولیتمدرسه

مدرسه تمام روز آزاد
تدریسدرپنجروزهفتهازساعت8تا13؛درمدارستکمیلی،تدریسبهطورمعمولدریکیاچندروزپسازساعت13نیزادامه 

e

مییابد.
برنامههایآموزشومراقبتتمامروزدرپنجروزهفتهازساعت6تا8،خارجازساعاتتدریسازساعت13تا18ودرروزهای 

e

تعطیلازسویمدرسهیاباهمکارییکخدماتدهندهازحوزهحمایتکودکانوجوانان
مشارکتداوطلبانهدربرنامهآموزشومراقبتخارجازساعاتدرس 

e

مدرسه تمام وقت الزام آور
برنامههایتدریسواوقاتفراغتبهترتیبمتغیرکه 

e

درتمامروزپخشمیشوندودرچهارروزهفتهازساعت8تا16ارائهمیشوند
مشارکتالزامآوردرساعاتاصلیدرسازساعت8تا16درچهارروز 

e

برنامهتمامروزجانبیدرپنجروزونیزمراقبتقبلازدرس،پسازدرسوروزهایتعطیل؛مشارکتدراینبرنامهجانبیاختیاری 

e

است.
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مدرسه تمام وقت نسبتا الزام آور
برنامههایتدریسواوقاتفراغتبهترتیبمتغیرکهدرتمامروزپخشمیشوندوتاپنجروزهفتهازساعت8تا16ارائهمیشوند. 

e

مشارکتالزامآوردرساعاتاصلیدرسازساعت8تا16درکمترازچهارروزوبرنامهآزاددرروزهایدیگر 

e

یامشارکتالزامآوردرساعاتاصلیدرسازساعت8تا16درچهارروزفقطبرایبخشیازدانشآموزان)مانندمدرسهتمامروز 

e

الزامآور(وبرنامهآزادبرایدانشآموزاندیگر)مانندمدرسهتمامروزآزاد(
مشارکتدربرنامههایآزاداختیاریاست. 

e

مراقبتپیشازکالسازساعت6تا8،مراقبتپسازکالسازساعت16تا18ومراقبتدرروزهایتعطیلازسویمدرسه،یابا 

e

همکارییکخدماتدهندهازحوزهحمایتکودکانوجوانان

برنامه های تمام روز در 
مدارس تکمیلی 

دانشآموزانمدارستکیلیزیر14سالمیتوانندازبرنامههایتمامروزاستفادهکنند.
درمدارسنواحیشهری،فرزندشماپسازکالسدرسمیتواندتاساعت16تحتمراقبتقرارگیرد.درصورتوجودتقاضایکافی،یک
مراقبتپسازکالسدرسازسویخودمدرسهناحیهشهریارائهمیشود.اینامربرایمراقبتدرروزهایتعطیلنیزمعتبراست.اگر
تعداددانشآموزاننامنویسیشدهکافینباشد،امکاناستفادهازبرنامههادریکمدرسهنزدیکوجوددارد.مراقبتپیشازکالسدرس،از
سویمدرسهناحیهشهریدرصورتنیازازساعت7ارائهمیشود،پیشازساعت7مراقبتدریکمدرسهابتدایینزدیکانجاممیشود.
گرایشاتو دورههای معمولشامل بهطور برنامهها این ارائهمیشوند. تاساعت16 مراقبت و آموزش برنامههای دبیرستانها، درهمه
کمکهایمربوطبهانجامتکالیفخانگیهستند.اگروالدینبهیکمراقبتجانبیبرایکودکانخودازساعت8،پسازساعت16یادر

روزهایتعطیلنیازداشتهباشند،دراینصورتاینکاربهطورمعمولدریکمدرسهنزدیکانجاممیشود.

 شهریه های برنامه آموزش و مراقبت 
خارج از ساعات اصلی

زماناصلیبین8تا16برایهمهرایگاناست)استثناءVSK(.برایسایرساعاتمراقبتشهریهدریافتمیشود.والدینخدماتمراقبت
رااساسابراییکسالتحصیلیکاملرزرومیکنند.شهریههابراییکسالتحصیلیمحاسبهمیشوندوبهصورتماهانهدریافتمیشوند
تاهزینههابهصورتبرابرتوزیعشود.هزینهیکهفتهمراقبتدرتعطیالتازساعت8تا16مبلغ90یورواستکهدردوازدهماهبانرخ

ماهانه7.50یوروقابلپرداختاست.جدولزیرهزینههایماهانهرابرایهرکدامازخدماتنشانمیدهد:

زمان های مراقبت مقطع تحصیلی 1 تا 8
شهریهماهانه)%100(

کالس پیش دبستانی 
شهریهماهانه)100%(درصورتامکانبهاضافههزینه

جانبی)پایینراببینید(
ساعت6تا7 30یورو 12یورو

ساعت7تا8 30یورو 12یورو

ساعت13تا16)زماناصلی( رایگان
5یورو

)حداقلشهریهثابت،
بدونتخفیف(

ساعت16تا17 30یورو 12یورو

ساعت17تا18 30یورو 12یورو

1هفتهتعطیلازساعت
8تا16 7.50یورو/90یورودرسال 3یورو/36یورودرسال

1هفتهتعطیلاز
ساعت6تا18 10یورو/120یورودرسال 4یورو/48یورودرسال
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مراقبت در روزهای تعطیل
میتوانیدتا11هفتهتعطیلرارزروکنید.الزمنیستازاولزمانهایدقیقتعطیلرامشخصکنید،بلکهفقطهفتههایتعطیلراکهاحتماال
نیازخواهیدداشتبهصورتتقریبیرزروکنید.محدودهزمانیدقیقرامیتوانیدبعدادرمحلوهمراهبامدرسهیاسازمانهمکارمشخص
کنید.هفتههایتعطیلرامیتوانیدبهصورتجداگانهیاباهمتعیینکنید.مراقبتمیتوانددرهرروزدلخواههفتهدرروزهایتعطیلآغازشود.

سپسهفتهتعطیلرزروشدهدرروز7بهپایانمیرسد)مثال:آغازپنجشنبه-پایانچهارشنبه(.

حداکثریکهفتهمعروفبههفتهپایهنیزمیتواندرزروشود.هفتهپایهشاملششروزمراقبتاستکهمیتوانیدبهصورتانعطافپذیردر
طولتعطیالتاستفادهکنید.آنهامیتواننددرروزهایدلخواههفتهیابهصورتپیوستهتعیینشوند.دراینصورت،اگرازهمهروزهایهفته

استفادهنکنید،شهریههفتهپایهبایدبهصورتکاملپرداختشود.
مدارسوخدماتدهندگانمیتوانندتاچهارهفتهدرتعطیالتتعطیلباشند.دراینزمان،درصورتنیاز،مراقبتتعطیالتدریکمدرسه

نزدیکانجاممیشود.

شهریه ها به این ترتیب محاسبه می شوند )همچنین به صفحه 5 نگاه کنید(:
شهریههابهپنجمرحلهتقسیممیشوند:100 %)حداکثرنرخ(،75 %،50 %،30 %یا20 %.اینتخفیفهاهمچنینبراینهارتاکالس4معتبر
هستند.آنهابهدرآمدخالصخانوادهوتعداداعضایخانوادهبستگیدارند.والدینیکهمیخواهندازتخفیفدرشهریههااستفادهکنند،برایاین
منظوردرآمدخالصخودرامشخصمیکنند.برایتعییندرآمدماهانهشما،دردفترمدرسهیادراینترنتیکفرمدراختیارشماقرارمیگیرد.
افرادیکهدرمحاسبهدرآمد،جزءاعضایخانوادهبهشمارمیروند:کودکتحتمراقبت،سرپرستونیزبچههایدیگراو،اگرآنهاباکودک

تحتمراقبتدریکخانوارزندگیمیکنندیابرایآنهاکمکخرجیپرداختمیشود.

قانون خواهران و برادران:شمافقطبرایکوچکترینبچهشهریهکاملرامیپردازید.اگرپرداختهزینهاواجباریاست،برایبچهکوچک
دومیکسومهزینهراپرداختمیکنید.برایهربچهدیگر،فقطیکپنجمشهریهرامیپردازید.ازایننظرفرقینمیکندکهمراقبتدریک

مهدکودک،ازسوییکپرستارروزانهیادرمدرسهانجامشود.اینتخفیفهابرایپرداختکنندگانشهریهکاملنیزمعتبرهستند.

بسته آموزشی هامبورگ:اگرکمکهایدولتیدریافتمیکنیدوفرزندشماحقاستفادهازبستهآموزشومشارکترادارد،دراینصورت
نهار،ششهفتهمراقبتدرتعطیالتودرکالسپیشدبستانیهمهخدماتمراقبترایگانهستند.

شهریه دانش آموزان پیش دبستانی )به صفحه 5  نگاه کنید(:
شهریههایمراقبتازدانشآموزانپیشدبستانی،داراییکویژگیاست.برایمراقبتازساعت13تا16،یکشهریهپایهبهمبلغ5یورودر
ماهبایدپرداختشود.درصورتداشتندرآمدباالترازیکمیزانمشخص،شهریهاضافیحداکثر120یوروبایدپرداختشود)بهصفحه5
نگاهکنید:تکمیلیفقطبرایکودکانپیشدبستانی(.دلیلآنایناستکهشهریههایمراقبتبعدازظهر،باشهریههایمهدکودکتنظیممیشوند.

برایزمانهایحاشیهایوتعطیالت،شهریههاکمترازمقاطعتحصیلی1تا8هستند)جدولصفحه3راببینید(.
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زمانهایمراقبترزروشده:
)حداکثرشهریه:30یورودرماه( درزمانمدرسهازساعت7تا8  e
)حداکثرشهریه:30یورودرماه( درزمانمدرسهازساعت16تا17  e

)حداکثرشهریه:10یورودرهفتهتعطیل=80یورودرماه( در8هفتهتعطیل  e
مجموع هزینه های مراقبت: حداکثر 140 یورو در ماه هرکدامساعت8تا18 

 

محاسبات نمونه

محاسبه برای یک
خانواده با دو فرزند

تعداداعضایخانواده:4نفر
درآمدخالص:2500یورودرماه

75ُ%از140یورو=105یورودرماه
بهاضافه3یوروبرایهرغذادرمدرسهابتدایی

)=75%ازمثال4یوروبرایهروعدهغذا(

محاسبه برای یک
پدر یا مادر تنها با یک فرزند

تعداداعضایخانواده:2عضو
درآمدخالص:1400یورودرماه

20ُ%از140یورو=28یورودرماه
بهاضافه80سنتبرایهرغذادرمدرسهابتدایی

)=20%ازمثال4یوروبرایهروعدهغذا(

توجه: 
اگرتعداداعضایخانوادهبیشترازششنفرباشد،شهریه،باتوجهبهدرآمد،درهمهموارد20درصدکاهشمییابد.

تعداداعضایخانواده:
2 3 4 5 6

مثالمادر+1فرزند مثالوالدین+1فرزند،
یاپدر+2فرزند

مثالوالدین+2فرزند،
یاپدر+3فرزند

مثالوالدین+3فرزند،
یامادر+4فرزند مثالوالدین+4فرزند

از تا % از تا % از تا % از تا % از تا %

کمتراز 1450 20% کمتراز 1550 20% کمتراز 1750 20% کمتراز 2000 20% کمتراز 2200 20%

1451 1800 30% 1551 1850 30% 1751 2000 30% 2001 2200 30% 2201 2400 30%

1801 2100 50% 1851 2150 50% 2001 2300 50% 2201 2450 50% 2401 2600 50%

2101 2400 75% 2151 2450 75% 2301 2550 75% 2451 2700 75% 2601 2850 75%

بیشتراز 2400 100% بیشتراز 2450 100% بیشتراز 2550 100% بیشتراز 2700 100% بیشتراز 2850 100%

تکمیلیفقطبرایبچههایپیشدبستانی:

2401 2600 %100 2451 2650 %100 2551 2750 %100 2701 2900 %100 2851 3050 %100

2601 2750 %100
+30یورو 2651 2800 30+%100

یورو 2751 2900 %100
+30یورو 2901 3000 %100

+30یورو 3051 3150 %100
+30یورو

2751 2850 %100
+60یورو 2801 2900 60+%100

یورو 2901 3000 %100
+60یورو 3001 3100 100

%+60یورو 3151 3250 100
+60یورو

2851 2950 %100
+90یورو 2901 3000 90+%100

یورو 3001 3100 %100
+90یورو 3101 3200 %100

+90یورو بیشتراز 3250 %100
+90یورو

بیشتراز 2950
%100

+حداکثر 120
یورو

بیشتراز 3000
%100

+حداکثر 120
یورو

بیشتراز 3100
%100

+حداکثر 120
یورو

بیشتراز 3200
%100

+حداکثر 120
یورو

سقف درآمدهای زیر برای شهریه ها معتبرند:



6   صفحه

نهار
دانشآموزاندریکمدرسهدارایبرنامهتمامروز،میتواننددرآنجاهرروزنهاربخورند.برایاینمنظور،مدارسبایکخدماتدهندهتهیه
غذایمدارس)شرکتتهیهغذا(همکاریمیکنند.کیفیتنهاربراساس»استانداردکیفیتبرایتهیهغذایمدارس«انجمنتغذیهآلماناست.
مدرسهوشرکتتهیهغذابهصورتمشترکدربارهنهاروجزئیاتارائهآندرمحلبهشمااطالعاتمیدهند.دربارهنیازهایویژهفرزندتان
دربارهنهار)هزینهخاصضروری،ناسازگاریهایغذایی،رژیمغذایی،عادتهایغذاییمربوطبهفرهنگودین(،میتوانیدباشرکتتهیه

غذاصحبتکنید.
درهنگامنهاردانشآموزانبراساسردهسنیمراقبتمیشوند.میتوانیدبهصورتمرتبدربارهنهارنظربدهیدومنتظرپاسخآنباشید.

براینهارارائهشده،یکحداکثرقیمتوجودداردکهشرکتتهیهغذانمیتواندازآنعبورکند.درسالتحصیلی2021/22اینمبلغ4یورو
استوهرسالتطبیقدادهمیشود.تاکالس4ممکناستتخفیفدرقیمتنهاردرنظرگرفتهشود.دراینجاپیشنیازهاودرصدنرخهامثل

شهریههایمراقبتهستند)بهصفحه5نگاهکنید(.
اگرفرزندشمافقطدرنهارشرکتخواهدکردومیخواهیدازتخفیفدرهزینهنهاراستفادهکنید،لطفابهدفترمدرسهاطالعدهید.درآنجا

تعیینمیشودکهشرکتتهیهغذاچهسهمازقیمتیکپرسغذارادرصورتحسابشمادرنظرخواهدگرفت.

نام نویسی در دفتر مدرسه
برایشرکتدربرنامهتمامروزوخدماتجانبیمراقبت،فرزندخودرادردفترمدرسهنامنویسیکنید.نامنویسیدرمحدودزمانیفوریهتا
حداکثر31میبرایسالتحصیلیبعدیانجاممیشود.رزروهابرایخدماتمراقبت،اساسابراییکسالتحصیلیمعتبرند.همهرزروهای
خارجاززماناصلیتدریسممکناستتغییریابند.دراینصورتتغییرازسهماههپسازسهماههبعدقابلاجراخواهدبود.تغییراتفوری

تنهازمانیممکنهستندکهمدرسهیاسازمانهمکارباهمبهتوافقبرسند.
باآغازازسالتحصیلی23/2022گزینهنامنویسیدیجیتالنیزوجودخواهدداشت.

www.hamburg.de/ganztagsschule:اطالعاتبیشتردراینزمینهرادراینجاببینید

اطالعات در اینترنت
دراینترنتاطالعاتبیشتریدردسترسشمااست.درآنجاهمهفرمهاینامنویسیوموافقتنامههارامییابید.درآنجاهمچنین
راهنماییهایمربوطبهپرکردنفرمهارامییابید.همچنینمیتوانیدببینیدکدامدرآمدهایخانوادهدرموردشمابرایمحاسبه
شهریهدرنظرگرفتهمیشوند.درادامهمیتوانیدبامحاسبهکنندهشهریهببینیدآیامیتوانیدازیکتخفیفبرایشهریهیاهزینه

نهاراستفادهکنیدیانه.

همچنانپرسشهاییدارید؟دراینصورتباکمالمیلبه
ادارهآموزشوپرورشوآموزشفنیوحرفهای/مرکزاطالعاتمدرسه/SIZمراجعهکنید

HamburgerStraße125a/22083Hamburg
تلفن:040428992211/فاکس:040428632728
schulinformationszentrum@bsb.hamburg.de

www.hamburg.de/ganztag

 : شر نا
HAMBURGERSTRASSE31, 22083HAMBURG حرفهای، و فنی آموزش و پرورش و آموزش  ره دا ا
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