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 GBS:برایتغییرگسترهمراقبتGT 3aدرخواست

 لطفا این درخواست را به دفتر مدرسه تحویل دهید!

       نام خانوادگی:

       نام کودک:

       کالس:

       تاریخ تولد:

       )تماس در صورت پرسش(:شماره تلفن 

       آدرس ایمیل:

 
 اینجانب / اینجانبان بازپرداخت وجوه قبالً پرداخت شده را انتظار دارم / داریم. 

به ما داده باشید، وجوه موردنظر را به حساب مشخص شده در  SEPAاگر یک مجوز کسر از حساب / وکالت نامه 
دراینصورتنیازینیستهیچگونهاطالعاتیم کرد مگر آنکه حساب بانکی دیگری را تعیین نمایید. آن واریز خواه

، لطفاً یک شماره حساب را که می خواهید وجوه موردنظر بدان پرداخت دیگریراارائهدهید.درغیراینصورت
 شود، ارائه نمایید:

       نام مؤسسه مالی حساب:

       : IBAN شماره 

       : BICشماره 

بدین منظور و توسط نهاد   (IBAN/BIC) شما با وارد کردن این حساب بانکی، موافقت خود را با نگهداری و پردازش اطالعات 
 این رضایت نامه را لغو کنید. برنامه ریزی مسئول دپارتمان امور مالی، اعالم می نمایید. شما در هر زمانی می توانید

برای درخواست های تغییر زیر، رضایت شریک مدرسه در صورت انقضای مهلت های مربوطه مورد نیاز است )لطفاً به تذکر:
 قسمت پایانی فرم حاضر مراجعه کنید(.

 اجرا می گردند.در صورت عدم ارائه موافقت شریک همکاری، تغییرات در چارچوب مهلت های از پیش تعیین شده 

 
 خدماتمراقبتیدرطیزمانمدرسه

 اینجانب / اینجانبان تقاضا دارم / داریم که کودک من / ما به شرح زیر تا پایان سال تحصیلی مورد رصد قرار گیرد:

 8تا  6از ساعت  

 8تا  7از ساعت  

 16تا  13از ساعت  

 17تا  16از ساعت  

 18تا  16از ساعت  

مدرسه در قبال مراقبت مسئول نیست)لغو / خارج  
 شدن از پیشنهادات اجباری(

 تغییرهفتهپایه)ششروزمراقبتانفرادی(خدماتمراقبتی 

می توان به دلخواه انتخاب کرد. یعنی آنها را می توان در  هفته پایه شش روز مراقبت انفرادی را در بر می گیرد. که آنها را
 روزهای تعطیل، مثال بین التعطیلین، برداشت. این روز های مراقبت همچنین می تواند با یک هفته تعطیالت ترکیب شود.

 16تا  8هفته پایه از ساعت  

  8تا  6هفته پایه برای زمان های غیر اوج از ساعت ￼ 

 لغو هفته پایه  

در هنگام لغو، تاییدیه شریک همکاری در این باره که تاکنون هفته پایه یا هیچ روزی از آن مورد استفاده قرار نگرفته است، 
 ضروری می باشد )لطفاً به قسمت پایانی فرم حاضر مراجعه کنید(.

 تغییرخدماتمراقبتیدرتعطیالت 
 

لطفاً در اینجا عدد جدید تعداد کل هفته های تعطیلی برای کل سال تحصیلی را )با لحاظ تعطیالت فعلی و با کسر روزهای تعطیلی 
 آخر هفته( وارد کنید. حداکثر تا یازده هفته تعطیالت را می توان عالوه بر هفته پایه رزرو کرد.
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 16تا  8هفته های مراقبت در تعطیالت از ساعت        تعدادکلهفتهها

 

 

 18تا  6هفته های مراقبت در تعطیالت از ساعت        تعدادکلهفتهها

 

 

 

اگر تعداد کمتری هفته های تعطیلی نسبت به آنچه قبالً رزرو شده است درخواست دارید و یا می خواهید آنها را تغییر دهید و 
 تأییدیه ای از طرف شریک همکاری مورد نیاز است )قسمت زیر را ببینید(.مهلت موردنظر پایان یافته است، 

 تذکرات:
 این اطالعات صرفا برای امور سازمانی اجرای مراقبت و پذیرایی نیمروزی و محاسبه شهریه های الزامی آنها، مورد استفاده قرار می گیرند.

قانون مدارس هامبورگ به همراه  13و  1بندهای  98اینها پیش فرض اعطای مزایای قانونی مربوطه هستند. رسیدگی به آنها بر اساس ماده 
یین نامه محافظت از داده های مدارس، صورت می گیرد. نام و نشانی و نیز زمان های مراقبت مد نظر )اما نه اطالعات مربوط به آ 1ماده 

 شرایط اقتصادی( به ارائه کننده خدمات مراقبتی تحویل داده می شود. اطالعات درباره داده های ذخیره شده از طریق دفتر مدرسه در اختیار
 رخواست های اصالح داده ها و اطالعات هم در آنجا پذیرفته می شوند.قرار می گیرد. د

موارد خدمات مراقبتی رزرو شده، برای یک سال تحصیلی اعتبار دارند. در موارد استثنایی، شما در طی یک فصل تقویمی در طول سال 
ای دو فصل بعد نافذ می گردند. اما اساسا بازه زمانی تحصیلی جاری می توانید رزرو خدمات مراقبتی خود را تغییر دهید که این تغییرات بر

به تأیید برسد، اما این تغییر حداقل  GBSاز این امر مستثنی است. یک تغییر کوتاه مدت باید توسط شریک مدرسه در  16تا  13از ساعت 
 از شروع ماه بعدی مؤثر واقع خواهد شد.

 تضمین می شود.صحت و کامل بودن اطالعات ارائه شده، با امضا 

 

  هامبورگ، مورخ

 )تاریخ، امضای فرد دارای حضانت(

 

 

 

 فقطتوسطشرکاتکمیلشود:

 رضایتمناسبشریکهمکاری:

 موافقتباتغییرپیشازموعدخدماتمراقبتی

 خیر بله

      تعدادهفتههایتعطیالتمراقبتیاستفادهشدهیاثبتشدهتاکنون:

 

 امضاومهرشریکهمکاری تاریخ
 


