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:محاسبات نمونه

یک مورد ویژه: 
شهریه برای دانش آموزان پیش دبستانی

شهریه مراقبت از دانش آموزان کالسهای پیش دبستانی، یک مورد ویژه می باشد. در 
اینجا یک شهریه پایه وجود داد که برای کلیه شرکت کنندگان باید پرداخت شود )5 یورو(. 

شهریه برای زمانهای حاشیه ای یا تعطیالت کمتر است. 
باالتر از یک سطح درآمد معین، باید مبالغ اضافی تا 120 یورو پرداخت شود )نگاه کنید 
این امر آن است که  دلیل  به جدول: موارد تکمیلی فقط برای بچه های پیش دبستانی(. 
شهریه های وضع شده در Kita و شهریه های مراقبت GBs پیش از شروع مدرسه 

باید قابل قیاس باشند. 

ناهار
دانش آموزان یک مدرسه با برنامه تمام روز می توانند هر روز در مدرسه ناهار بخورند. 

مدارس قاعدتا با یک ارائه کننده خدمات پذیرایی به مدارس کار می کنند.
کیفیت ناهار مطابق "استانداردهای کیفی پذیرایی مدارس" مربوط به انجمن تغذیه آلمان 

است. مدرسه بر این اساس توافقهای مربوطه را با موسسه پذیرایی انجام می دهد.
در حین ناهار از دانش آموزان مراقبت می شود. مدرسه و موسسه پذیرایی مشترکا درباره 
ناهار و روالهای مشخص در محل، اطالع رسانی می کنند.  در رابطه با تقاضاهای خاص 

)غذاهای ناسازگار، رژیم، ویژگیهای مذهبی( می توان با پذیرایی کننده توافق کرد.
هزینه روزانه غذای پیشنهادی برای ناهار نباید از حداکثر 3.50 یورو تجاوز کند. کاهش 
هزینه ناهار بر اساس تقسیم بندی درآمد اجتماعی برای نخستین بار در دبستان اعمال می 

شود، در اینجا هم درصد کاهش مشابهی برای این هزینه اعمال می شود. 
برای بچه های تحت پوشش بسته تحصیل و شرکت، ناهار در کلیه انواع مدرسه رایگان 

است.

ثبت نام در دفتر مدرسه
برای شرکت در برنامه تمام روز و برنامه های مراقبت بیشتر باید بچه ها را از طریق 
فرم ثبت نام در مدرسه ثبت نام نمایید. رزرو هر یک از برنامه های مراقبتی، برای یک 
سال تحصیلی اعتبار دارند. در موارد استثنایی، شما در طی یک فصل تقویمی در طول 
سال تحصیلی جاری می توانید رزرو خدمات مراقبتی خود، البته بجز برای بازه زمانی 
از ساعت 13 تا 16، را تغییر دهید که این تغییرات برای دو فصل بعد نافذ می گردند. 
اگر الزم به اجرای تغییرات در مهلت زمانی کوتاه باشد، این امر تنها در صورتی ممکن 

است که مدرسه ارائه کننده خدمات مراقبتی یا شریک کاریش با آن موافقت کنند. 
در صورتیکه خواهان کاهش شهریه ها هستید، باید اظهارنامه ای درباره درآمد ماهانه 
خود تحویل دهید یا مدرکی ارائه نمایید که اثبات کند شما مستحق بسته تحصیل و شرکت 

هستید.
باید به این امر توجه نمود که تغییرات شهریه همواره از ابتدای ماه بعد اعمال خواهند 

شد نه فورا پس از ثبت در دفتر مدرسه.
دفتر  به  این را  لطفا  ناهار شرکت می کند،  برنامه  فقط در  ضمنا چنانچه کودک شما 
مدرسه اطالع دهید تا در آنجا سهمی که پذیرایی کننده برای یک وعده ناهار باید برای 

شما محاسبه کند، تعیین گردد.

اطالعات در اینترنت
اطالعات بیشتر از طریق اینترنت در دسترس شما قرار دارند. شما در آنجا می توانید 

فرمهای ثبت نام، اظهارنامه درآمد و محاسبه گر شهریه را پیدا کنید.
برای کلیه فرمها توضیحات کاملی در رابطه با پر نمودن فرم وجود دارد. شما از طریق 
اظهارنامه درآمد می توانید درآمد ماهیانه خود با کلیه موارد ممکنی که باید به حساب 
ناهار  یا هزینه های  آیا کاهش شهریه  نمایید که  تعیین  آورده شوند را محاسبه کنید و 

شامل حالتان می گردد.

آیا باز هم پرسشی دارید؟
با کمال میل به مرجع زیر مراجعه نمایید 

)siZ( مرکز اطالعات مدرسه
Hamburger straße 125 a / 22083 Hamburg

تلفن: 11 22 99 040.428 / دورنگار: 2728 63 040.428
schulInformationszentrum@bsb.hamburg.de

www.hamburg.de/ganztag

محدوده های درآمد زیر برای شهریه ها اعتبار دارند

تذکر: 
برای خانواده های بیش از شش نفر، شهریه در تمامی موارد بر اساس درآمد، به 20 درصد کاهش می یابد.

شهریه خود را چنین محاسبه کنید!
شهریه ها از نظر اجتماعی به پنج دسته تقسیم می شوند:

100% )نرخ ماکسیمم(، 75%، 50%، 30% یا 20%. این کاهش شهریه به ناهار در 
دبستان هم بسط می یابد.

شمار  و  خانواده  اعضای  شمار  خانواده،  خالص  درآمد  اساس  بر  شهریه  کاهش  میزان 
خواهران و برادران کوچکتر درون خانواده که برای آنها هزینه مراقبت پرداخت می شود، 

تعیین می گردد.

والدین خواهان کاهش شهریه، باید میزان درآمد خالص خود را اطالع دهند. در دفتر مدرسه 
یا در اینترنت فرمی برای محاسبه درآمد ماهیانه در اختیار شما قرار داده خواهد شد.

کودک مربوطه، والدینش و خواهران و برادران او تا جاییکه در یک خانوار کنار یکدیگر 
زندگی می کنند، جزء خانواده به حساب می آیند. خواهران و برادرانی که دور از خانواده 
معاش  هزینه  برایشان  که  آیند  می  به حساب  خانواده  جزء  زمانی  تنها  کنند،  می  زندگی 

پرداخت شود.

مقررات مربوط به خواهران و برادران: برای کوچکترین کودک تحت مراقبت، شهریه 
کامل دریافت خواهد شد. برای کودک دوم تحت مراقبت، مبلغ شهریه به یک سوم شهریه 
محاسبه شده برای گروه درآمد مربوطه، کاهش می یابد. برای کودک سوم و سایر کودکان 
تحت مراقبت، میزان شهریه به یک پنجم کاهش می یابد. این کاهش شهریه برای کسانی که 
شهریه پرداخت می کنند، حتی برای پرداخت کنندگان حداکثر شهریه هم صادق است. این 
بدان معناست که آنها هم از مقررات مربوط به خواهران و برادران بهره می برند. موضوع 
تعیین کننده این است که این خواهران و برادران هم مثال در برنامه Kita، نزد یک پرستار 

روزانه یا در برنامه GBs، تحت مراقبت باشند و برای آن شهریه پرداخت کنند.

شمار اعضای خانواده

  2 3 4 5 6
بطور مثال والدین + 1 فرزند، بطور مثال مادر + 1 فرزند

 یا پدر + 2 فرزند
بطور مثال والدین + 2 فرزند، 

یا پدر + 3 فرزند
بطور مثال والدین + 3 فرزند، 

بطور مثال والدین + 4 فرزندیا مادر + 4 فرزند

%تااز%تااز%تااز%تااز%تااز

20 %2200کمتر از20 %2000کمتر از20 %1750کمتر از20 %1550کمتر از20 %1450کمتر از 

14511800% 3015511850% 3017512000% 3020012200% 3022012400% 30

18012100% 5018512150% 5020012300% 5022012450% 5024012600% 50

21012400% 7521512450% 7523012550% 7524512700% 7526012850% 75

100 %2850بیش از100 %2700بیش از100 %2550بیش از100 %2450بیش از100 %2400بیش از

موارد تکمیلی فقط برای بچه های پیش دبستانی

24012600%10024512650%10025512750%10027012900%10028513050%100

26012750€30+%10026512800€30+%10027512900€30+%10029013000€30+%10030513150€30+%100

27512850€60+%10028012900€60+%10029013000€60+%10030013100€60+%10031513250€60+%100

100%+90€3250بیش از%100+%10031013200€90+%10030013100€90+%10029013000€90+28512950€90

100% 2950بیش از
+حداکثر 120 €

100% 3000بیش از
+حداکثر 120 €

100% 3100بیش از
+حداکثر 120 €

100% 3200بیش از
+حداکثر 120 €

خانواده با دو فرزند 
درآمد خالص: 2,500 یورو
زمانهای مراقبت رزرو شده:

در زمان مدرسه از ساعت 7.00 تا 8.00  G
)حداکثر شهریه: 30 € / ماه(  

در زمان مدرسه از ساعت 16.00 تا 17.00  G
)حداکثر شهریه: 30 € / ماه(  

در تعطیالت، 8 هفته /  از ساعت 8.00 تا 18.00  G
)حداکثر شهریه: 10 € / هفته تعطیالت( = 80 € / ماه  

کل هزینه های مراقبت، حداکثر 140 € / ماه  G

محاسبه:
4 نفره بزرگی خانواده: 

2,500 € / ماه درآمد خالص: 
= 105 € / ماه 75% از 140 یورو 

به اضافه 2.63 € / ناهار در دبستان
)= 75%  از حداکثر 3.50 یورو به 

ازای هر وعده غذایی(

تک والدهای با یک فرزند 
درآمد خالص: 1,400 یورو
زمانهای مراقبت رزرو شده:

در زمان مدرسه از ساعت 7.00 تا 8.00  G
)حداکثر شهریه: 30 € / ماه(  

در زمان مدرسه از ساعت 16.00 تا 17.00  G
)حداکثر شهریه: 30 € / ماه(  

در تعطیالت، 8 هفته /  از ساعت 8.00 تا 18.00  G
)حداکثر شهریه: 10 € / هفته تعطیالت( = 80 € / ماه  

کل هزینه های مراقبت، حداکثر 140 € / ماه  G

محاسبه:
دو عضو بزرگی خانواده: 

1,400 € / ماه درآمد خالص: 
=   28 € / ماه 20% از 140 یورو 

به اضافه 70 سنت / ناهار در دبستان
)= 20%  از حداکثر 3.50 یورو به 

ازای هر وعده غذایی(



 کلیه انواع مدارس تمام روز 
در مسئولیت مدرسه 

مدرسه تمام روز آزاد  

آموزش پنج روز در هفته  G

برنامه های تمام روز آموزش و مراقبت که توسط مدرسه در پنج روز هفته تا ساعت   G
16 سازماندهی می شود و با بازه های زمانی الاقل از ساعت 7 تا 8 و از 16 تا 18 

و تعطیالت تکمیل می شود.

G شرکت اختیاری در برنامه آموزش تحصیلی و مراقبت. 

مدرسه تمام روز اجباری  

برنامه های آموزش و اوقات فراغت با ترتیب متغیر که در چهار روز هفته بصورت   G
تمام وقت از ساعت 8 تا 16 تقسیم شده اند.

شرکت اجباری در بازه زمانی اصلی از ساعت 8 تا 16 در چهار روز.  G

برنامه تمام روز اضافی برای روز پنجم و نیز مراقبت زود- و دیرهنگام و نیز   G
مراقبت در تعطیالت. شرکت در این برنامه اضافی، اختیاری است.

مدرسه تمام روز نیمه اجباری  

برنامه های آموزش و اوقات فراغت با ترتیب متغیر که در حداکثر چهار روز هفته   G
بصورت تمام وقت از ساعت 8 تا 16 تقسیم شده اند.

شرکت اجباری در بازه زمانی اصلی از ساعت 8 تا 16 در کمتر از چهار روز و   G
برنامه آزاد برای روزهای دیگر

یا شرکت اجباری در بازه زمانی اصلی از ساعت 8 تا 16 در چهار روز فقط برای   G
برخی دانش آموزان و برنامه آزاد برای سایر دانش آموزان 

برنامه تمام روز اضافی برای روز پنجم و نیز مراقبت زود- و دیرهنگام و نیز   G
مراقبت در تعطیالت. شرکت در این برنامه اضافی، اختیاری است.

والدین عزیز 
همواره والدین و کودکان بیشتر و بیشتری خواهان برنامه های تمام روز در مدارس 
هامبورگ می شوند. در سال تحصیلی 2013/2012 حدود 17,000 کودک در برنامه 
های تمام روز شرکت کرده اند. دالیل خوبی برای این امر وجود دارد. مدارس تمام 
در  کنند.  می  ارائه  بازی  و  فراغت  اوقات  آموزش،  برای  متنوعی  های  برنامه  وقت 
اینجا استعدادهای کودکان بهتر شکوفا می شوند، کودکان دوستان جدیدی پیدا می کنند و 
حضور اجتماعی در کنار هم را می آموزند. مدارس تمام وقت بویژه نقش تعیین کننده 

ای دارند برای اینکه والدین شاغل سازگاری بهتری میان خانواده و کار ایجاد کنند.
از سال تحصیلی 2014/2013 کلیه کودکان تا 14 سالی که والدینشان مایل هستند، می 
توانند در برنامه های تمام وقت شرکت کنند. ما برای این امر در حوزه دبستان بیش از 
10,000 ظرفیت بیشتر برای مدارس تمام وقت ایجاد می کنیم. مدارس برای این امر 
معموال با شرکایی از حوزه کمک به جوانان همکاری می کنند تا بتوانند برنامه متنوعی 

در مدرسه ارائه نمایند.
ضمنا مدارس محله ها و بسیاری از دبیرستانها در سال تحصیلی 2014/2013 یک 

برنامه مراقبت جامع برای کودکان آماده و ارائه خواهند کرد.
این برنامه توسعه به سرعت پیش می رود. هامبورگ برای 50 مدرسه نخست تمام وقت 
20 سال زمان صرف کرد. اکنون تنها طی سه سال 140 دبستان دیگر برنامه های تمام 
وقت ارائه خواهند کرد. علیرغم این تالش عظیم، کار در بسیاری از جاها عمدتا بدون 
تنش و مشکل صورت می گیرد. والدین ظاهرا قانع شده اند و رقم باالی ثبت نام دال 
بر این است. با این حال، مطمئنا در اینجا یا آنجا تنشهایی وجود خواهند داشت اما در 

مجموع ما بر این مشکالت فائق خواهیم آمد. 
اول، شرکت  کالس  از  کودکان  برای  و  است  اختیاری  مدارس  این  اغلب  در  شرکت 
در برنامه روزانه تا ساعت 16 رایگان است. برای صبحهای زود قبل از ساعت 8 
و ساعات دیرهنگام بعد از ساعت 18 و نیز برای مراقبت در تعطیالت و برای ناهار 
در دبستان، شهریه های بر اساس درآمد اخذ خواهند شد. ما با این بروشور می خواهیم 

درباره امکانات مختلف در برنامه های تمام وقت اطالع رسانی کنیم.
تیس رابه

تیس رابه
شغلی آموزش  و  مدرسه  سناتور 

ف
تساپ

میشائیل 
س: 

عک

مراقبت در مدارس تکمیلی: 
دانش آموزان در مدارس تکمیلی می توانند تا 14 سالگی از برنامه های مراقبت برخوردار 
آنجا مدلهای مراقبت  این مدارس معموال زیاد نیست، به همین دلیل در  تقاضا در  شوند. 

متفاوتی نسبت به مدلهای دبستان وجود خواهند داشت:
در مدارس محله ها مراقبت تا ساعت 16 ارائه می شود. چنانچه دانش آموز کافی برای 
ساعت 16 تا 18 وجود داشته باشد، برنامه مراقبت در این ساعات دیرهنگام هم در مدارس 
محله ارائه می شود. شرایط مشابهی برای مراقبت در تعطیالت وجود دارد. البته چنانچه 
دانش آموز کافی ثبت نام نکنند، ممکنست برنامه های منطقه ای در حوزه مدرسه محدود 

شوند.

در یک سری دبیرستان ها تا ساعت 16 مراقبت فراتر از تدریس بر اساس جدول زمانبندی 
و ناهار، در چارچوب کالسهای در راستای عالیق و کمک در تکالیف، سازماندهی می 
شود. چنانچه والدین خواستار مراقبت اضافی برای فرزندانشان باشند، آنگاه این تقاضا در 
یکی از مدارس همسایه تحقق خواهد یافت. مراقبت در تعطیالت هم به همین ترتیب از سوی 

برنامه های منطقه ای پوشش داده خواهد شد.

مراقبت در تعطیالت
موارد زیر برای تعطیالت صدق می کنند: یک هفته تعطیالت که برای آن مراقبت رزرو 
شده است، دربرگیرنده هفت روز پشت سر هم در تعطیالت مدرسه می باشد که شروع 
این هفته را می توان بطور انفرادی از دوشنبه تا جمعه انتخاب کرد مثال از چهارشنبه 
ابتدای سال  باید از سوی والدین در  آینده. شمار هفته های تعطیالت  تا سه شنبه هفته 
تحصیلی تعیین گردد. آنها بازه دقیق زمانی را در محل با مسئولین یا مدرسه روشن 

می سازند.

آخر  و  تعطیالت  بین  انفرادی، مثال روزهای  تعطیالت  تا حدی روزهای  آنجاییکه  از 
هفته، وجود دارند، امکان رزرو یک به اصطالح هفته پایه وجود دارد. این هفته شامل 
توانند مثال روزهای بین  این روزها می  انتخاب است.  قابل  شش روز مراقبت منفرد 
تعطیالت و آخر هفته یا روزهایی که با یک هفته تعطیالت ترکیب می شوند، باشند تا 
بدین ترتیب الزم به رزرو یک هفته تعطیالت کامل نباشد. چنانچه یک روز از هفته 

تعطیالت مورد استفاده قرار گرفته باشد، دیگر نمی توان آن را کنسل کرد.
یک تذکر دیگر: هر مدرسه ای ممکنست در تعطیالت تا حداکثر چهار هفته بسته باشد 
یعنی در این هفته ها هیچ مراقبتی در مدرسه صورت نمی گیرد. البته برای این زمان 

یک برنامه "مراقبت اضطراری" برنامه ریزی می گردد.

برنامه های تمام روز در مدارس هامبورگ 
دانش آموزان در مدارس هامبورگ می توانند در کنار کالسهای درسی خوب، یک برنامه 
باکیفیت مراقبت و آموزش تحصیلی دریافت کنند. بسته تحصیلی و قابل اطمینان بودن، از 
ویژگیهای بارز این برنامه هستند. دانش آموزان باید از وقت خود در مدرسه بطور مفید 
استفاده کنند و در برنامه های فوق العاده ارزشمند و نیز مراسم انگیزه بخش اوقات فراغت 

شرکت نمایند.

موارد زیر برای کلیه مدارس تمام روز صدق می کنند: مدارس تمام روز از ساعت 8 تا 
16 همواره رایگان هستند. استثنای این مورد، کالس پیش دبستانی است. در آینده در اغلب 
مدارس برنامه های مراقبت صبحگاهی قبل از ساعت هشت و شامگاهی بعد از ساعت 18 
و نیز برنامه های مراقبت تعطیالت هم ارائه خواهند شد. برای این برنامه ها شهریه های 
بر اساس تقسیم بندی درآمد اجتماعی اخذ می گردد. در دبستان هم هزینه ناهار بر اساس 
درآمد اجتماعی دسته بندی می شود. در صورتیکه یک مدرسه فاقد تقاضا یا دارای تقاضای 
اندکی برای برنامه های تمام روز باشد، مدرسه این برنامه ها را با همکاری مدارس دیگر 
به  مایل  که  کسی  است.  اختیاری  روز  تمام  مدارس  اغلب  در  کنند. شرکت  می  برگزار 

مشارکت نیست، می تواند مانند گذشته بعد از کالس درس به خانه برود.

برنامه های تمام روز زیر وجود دارند:

 برنامه های تمام روز در دبستانها
)GBs( با همکاری یک مرجع کمک به جوانان

آموزش در کالس درس در پنج روز هفته از ساعت 8 تا 13  G

برنامه های آموزش تحصیلی و مراقبت تمام روز در پنج روز هفته دست کم از   G
ساعت 7 تا 8 و نیز از ساعت 13 تا 18 و نیز در تعطیالت، که از سوی شریک 

همکاری در ساختمان مدرسه برگزار می شوند.

 G  شرکت اختیاری در برنامه آموزش تحصیلی و مراقبت. 
بچه های ثبت نام شده باید به انتخاب خودشان دست کم در سه روز تا ساعت 15 در 

برنامه مراقبت شرکت کنند.

 شهریه های برنامه آموزش تحصیلی و مراقبت
 در خارج از بازه زمانی اصلی

بازه زمانی اصلی از ساعت 8 تا 16 رایگان است )به استثنای کالس پیش دبستانی(. برای 
سایر زمانهای مراقبت شهریه هایی بر اساس طبقه بندی درآمد اجتماعی دریافت می شود. 
والدین خدمات مراقبتی را اساسا برای کل سال تحصیلی رزرو می کنند. شهریه ها برای 
یک سال تحصیلی محاسبه می شوند و سپس ماهانه دریافت می گردند تا هزینه ها بطور 
یکنواخت توزیع شوند. یک هفته مراقبت در تعطیالت از ساعت 8 تا 16 بطور مثال 90 
یورو هزینه دارد که در اقساط دوازده ماهه به میزان ماهی 7.50 یورو پرداخت می گردد. 

جدول زیر هزینه های ماهانه برای هر یک از خدمات را نشان می دهد:

کالسهای اول تا هشتمزمانهای مراقبت
شهریه های ماهانه )%100(

کالس پیش دبستانی 
شهریه های ماهانه )100%( و 
احتماال بسته به شرایط به اضافه 

 یک مبلغ اضافی 
)پایین را نگاه کنید(

12 یورو30.00 یوروساعت 6.00 تا 7.00

12 یورو30.00 یوروساعت 7.00 تا 8.00 

ساعت 13.00 تا 16.00 
رایگان)بازه زمانی اصلی(

5 یورو 
)حداقل شهریه ثابت، 

بدون تخفیف(

12 یورو30.00 یوروساعت 16.00 تا 17.00

12 یورو30.00 یورو ساعت 17.00 تا 18.00

یک هفته تعطیالت از 
3 یورو/36 یورو در سال7.50 یورو/90 یورو در سالساعت 8.00 تا 16.00

یک هفته تعطیالت از 
4 یورو/48 یورو در سال10.00 یورو/120 یورو در سالساعت 6.00 تا 18.00 

 تمام روز در مدارس هامبورگ
 چیزی بیش از کالس درس است. 


