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:درخواستقیمتگذاریدوبارهبرایآموزشومراقبتتمامGT3cدرخواست

 4 – 1(وکالسهایVSK(،پیشدبستانی)GBS/GTSروز)

 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 آن  SEPAاگر یک مجوز کسر از حساب / وکالت نامه 

دراینصورتنیازینیستهیچگونهاطالعاتواریز خواهیم کرد مگر آنکه حساب بانکی دیگری را تعیین نمایید. 
شود، ، لطفاً یک شماره حساب را که می خواهید وجوه موردنظر بدان پرداخت دیگریراارائهدهید.درغیراینصورت

 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 
 زمانی می توانید این رضایت نامه را لغو کنید.برنامه ریزی مسئول دپارتمان امور مالی، اعالم می نمایید. شما در هر 

 
 

 

 تغییردرآمدخانواده


 اینجانب/اینجانبانبراساس
 درآمدخانواده،تقاضایتعیینمجددشهریههایالزامیبرنامههایمراقبتمورداستفادهرادارم/داریم.

انون شهریه، آماده ارائه اطالعات مربوط به شرایط اقتصادی ق 13اینجانب / اینجانبان در چارچوب وظیفه همکاری بر اساس ماده 
 خود هستم / هستیم.

درآمد ماهیانه اینجانب / اینجانبان که بر اساس فرم "تعیین درآمد متوسط خانواده" مجددا با مقادیر کنونی محاسبه / ارزیابی شده 
 است، برابر است با:

 

 
 

)فرم "تعیین درآمد متوسط خانواده"، گواهی درآمد ماهیانه کنونی، برای افراد دارای شغل آزاد:  رونوشتمدارکمربوطهپیوستشدهاند

 اظهارنامه کتبی برآورد درآمد، گواهی اداره کاریابی برای مزایای دریافتی(.

 یورو
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اینجانب/اینجانبانآمادهام/ایم،حداکثرنرخقابلپرداختیاحداکثرنرخکالسپیشدبستانی)سهممربوطه
 درصورتداشتنخواهروبرادر(راپرداختنمایم/نماییم.

 )بدینترتیبنیازیبهسایرمدارکواطالعاتمربوطبهدرآمدنیست(.

ب/اینجانبانبراساسبستهشرکتدردورهوتحصیل،شایستهدریافتکمکمالیهستیم)بدینترتیباینجان
 نیازیبهسایراطالعاتدرآمدنیست(.

 گواهیمربوطبهکمکمالیپیوستاست.

 کودکمن/مادربرنامهناهاررایگانالزامیشرکتمیکند.


 


 تغییروضعیتخانواده



اینجانبانبراساسشماراعضایخانواده،درخواستتعیینمجددوضعیتاینجانب/
 رادارم/داریم.

 اینجانب/اینجانبانبراساس
 تعدادفرزندانکوچکترکهبرایشانبایدهزینهپرداختشود،درخواستتعیینمجددوضعیترادارم/داریم.

الدین بیولوژیک آنها و نیز سایر فرزندانی که در جای دیگری زندگی می فرزندانی که در یک خانوار زندگی می کنند به همراه و
 به حساب می آیند. خانوادهکنند و برایشان هزینه معاش پرداخت می شود، جزء 

 خانواده شامل چند نفر است؟
 

 چه تعداد از بچه های کوچک تر در طرح مراقبت پرداخت شده هستند؟
 

 

 
 نام )تمامی اعضای خانواده(

 

 
 تاریخ تولد

 
از کودکان کوچک تر با دریافت هزینه 

، GBS ،GTSمراقبت می شود )در 

، یا KiTaپرستاری کودک شیرخوار، 

 مراقبت روزانه(

   

   

   

   

   

   

   

 *رونوشتمدارکمربوطهبرایمراقبتپیوستشدهاند.
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 دادهها:رضایتبرایجمعآوری/پردازشوانتقال

برای آنکه کودک شما بتواند در طرح ناهار رایگان یا یارانه ای شرکت کند، مدرسه باید اطالعات مربوط به نسبت میزان 
بودجه تأمین شده برای تهیه غذا به درآمد شما را جمع آوری و محاسبه کند. لطفاً اطالعات زیر را به نماینده مدرسه در 

نام، حسابی تهیه ناهار تحویل دهید:  یا در صورت امکان به نماینده شرکت ذیغذاخوری )مسئولین پذیرایی و سرو غذا( و 
اطالعات  نام خانوادگی، تاریخ تولد، کالس، آدرس و پیام در مورد درصد اشتراک پول والدین در تأمین بودجه تهیه غذایی.

 دهید.حسابی را به دفتر مدرسه ارائه  مربوط به شخص پذیرایی کننده در مدرسه یا شرکت ذی

برای جمع آوری، پردازش و گزارش دهی داده ها، به رضایت نامه شما نیاز داریم. ارائه رضایت نامه امری داوطلبانه 
است و در هر زمان قابل لغو است.  است. انجام رضایتبرایکمکهایمالیقابل حتیبدوناعالم ناهار در ارائه

حسابی ارسال کنید تا اطمینان حاصل نمایید اطالعات شما بالفاصله  صورت فسخ، آن را برای پذیرایی کننده / شرکت ذی
/ مدرسه رخ نخواهد داد. این  BSBدر آنجا حذف می گردد. در این صورت، از آن پس دیگر انتقال اطالعات از 

ز توسط اطالعات صرفاً برای هدف باال )ناهار مدرسه( قابل استفاده است. شما در برابر هرگونه دسترسی های غیرمجا
سرویس پذیرایی / شرکت ذی حسابی بالفاصله پس از تحقق هدف موردنظر )تسویه( محفوظ نگاه داشته می شوید و 

 ساله پس از پایان هر دوره مالی، خاتمه می یابد. 6/ مدرسه حداکثر پس از پایان یک دوره  BSBمسئولیت 

ارم / می داریم که اطالعات فوق جمع آوری شده و برای اینجانب / اینجانبان موافقت خود را با این موضوع اعالم می د
 پذیرایی کننده و شرکت ذی حسابی ارسال گردد.

 

 
 تذکرات:

اینجانب / اینجانبان آگاهی داریم که اطالعات نادرست درباره درآمد و شرایط خانوادگی از مصادیق فریبکاری مشمول مجازات هستند و می 
طالعات توانند منجر به درخواست شهریه ها یا کمک هزینه ها در آینده گردند. اینجانب / اینجانبان نسبت به این موضوع آگاهی دارم / داریم که ا

% تغییر کند یا 15رائه شده هر زمان ممکن است مورد بررسی قرار گیرد. هنگامیکه درآمد ارائه شده در باال در طی سال تحصیلی بیش از ا
یک خواهر یا برادر کوچکتر به سن مراقبت مستلزم پرداخت هزینه برسد یا از آن خارج شود، شما باید درخواست محاسبه مجدد کمک هزینه ها 

 را بدهید.

. این اطالعات صرفاً 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 

آیین نامه محافظت از داده های مدارس، صورت می گیرد. نام و نشانی و نیز زمان های مراقبت مد نظر )اما نه اطالعات مربوط به  1ماده 
ر شرایط اقتصادی( به حامل یا ارائه کننده خدمات مراقبتی تحویل داده می شود. اطالعات درباره داده های ذخیره شده از طریق دفتر مدرسه د

 ی گیرد. درخواست های اصالح داده ها و اطالعات هم در آنجا پذیرفته می شوند.اختیار قرار م

 

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

 

  هامبورگ، مورخ
 )تاریخ، امضای فرد دارای حضانت(

 


