
GT 1a 3 من 1 صفحة 01.14 اصدار  

Arabisch/العربية 

 

 طلب تسجيل للمشاركة في برنامج التعليم والرعاية على مدار اليوم الكامل :GT 1a ةستمارا

(GBS) يُرجى تقديم هذه االستمارة 

 !إدارة المدرسةفي 

 
 طفلنا نلتزم من خالل هذه االستمارة بتسجيل طفلي/ ألتزم/

 

 اسم العائلة:

 االسم األول:

 الصف: تاريخ الميالد:

 الشارع/رقم المنزل:

 رقم الهاتف )في حالة وجود استفسارات(: الرمز البريدي/المدينة:

 عنوان البريد اإللكتروني:
 

 في العام الدراسي المقبل:

 عالمة هنا(:ببرنامج الرعاية في الوقت األساسي طوال فترة الدراسة )يُرجى وضع 

 التسجيل للوقت األساسي يسري على العام الدراسي بأكمله، وال يمكن إلغاؤه في المعتاد.
 

 31إلى  31من الساعة 

  

اإلضافية طوال فترة الدراسة )يُرجى وضع عالمة هنا(:ببرنامج الرعاية مستحق الرسوم في األوقات 

 31إلى  31من الساعة 

 31إلى  31من الساعة 

 1إلى  1من الساعة 

 1إلى  1من الساعة 

  

  ببرنامج الرعاية مستحق الرسوم في العطالت:

 األسبوع األساسي )ستة أيام رعاية يمكن تخطيطها بحرية(

بمعنى أنها يمكن أن تكون أيام عطالت فردية،  ،أي منها في أي وقت يمكن اختيار يتضمن األسبوع األساسي ستة أيام رعاية فردية،
 كما يمكن أيًضا دمجها مع أحد أسابيع العطالت. مثل األيام الممتدة بين يوم العطلة ونهاية األسبوع،

  هنا: عالمة وضع يُرجى

 31إلى  1الساعة  حجز األسبوع األساسي من

 31إلى  1حجز األسبوع األساسي مع أوقات إضافية من الساعة 

 
 أسابيع العطالت )للعام الدراسي القادم بالكامل(

ويمكن أن يبدأ أسبوع العطلة في أي يوم خالل  سبعة أيام متتالية خالل فترة العطالت، فترة زمنية منحجز أسبوع عطلة  يشمل 
عطالت نهاية األسبوع أو أيام األعياد التي قد تقع خالل السبعة أيام هذه، يتم تضمينها في  بنهاية اليوم السابع. وينتهي دائًما األسبوع،

حتى ويمكن حجز  يمكن الحصول على أسابيع العطالت بشكل فردي أو مجمع، أي رعاية فيها.ب القيامأسبوع العطلة، ومع ذلك ال يتم 
 بوع األساسي(.)باإلضافة إلى األس أسبوع عطالت 11

 من فضلك سجل هنا عدد أسابيع العطالت )بخالف األسبوع األساسي( المطلوبة:
 

 31إلى  1أسابيع عطالت من الساعة 
 

 31إلى  1أسابيع عطالت مع أوقات إضافية من الساعة 
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 بيانات لحساب رسوم االشتراك

 ِمنح محتملة لوجبة الغداء على حجم األسرة، ومستويات الدخل، وعدد اإلخوة األصغر سنًا تعتمد قيمة رسوم االشتراك المستحقة وأي
 المنضمون لبرامج الرعاية مستحقة الرسوم.

)النسبة المناسبة  (VSK) الحد األقصى لمرحلة ما قبل الدراسةالمستحق أو  الحد األقصىأنا مستعد/نحن مستعدون لدفع 
 )وبالتالي ال حاجة لمزيد من اإلثباتات أو البيانات بخصوص الدخل(.لكل طفل في حالة وجود إخوة( 

)وبالتالي ال حاجة لمزيد من  (BuT) لحزمة التعليم والمشاركةأنا أستحق/نحن نستحق الحصول على مساعدات وفقًا 
 .إدارة المدرسةإشعارات المساعدة في  تقديميتم  البيانات بخصوص الدخل(.

 للمساعدات وفقًا لحزمة التعليم والمشاركةخاص فقط بالمستحقين 

 يشارك طفلي/طفلنا بشكل إلزامي في وجبة الغداء المجانية.
 

لهذا الغرض يُرجى ملء  .دخل األسرةمستحقة الرسوم على أساس  لبرامج الرعايةأتقدم/نتقدم بطلب للحصول على منحة 
 الجدول أدناه.

 لهذا الغرض يُرجى ملء الجدول أدناه. .دخل األسرةعلى أساس  غداءلوجبة الأتقدم/نتقدم بطلب للحصول على منحة 

 §التعاون وفقًا للمادة ب  بالمشاركة االلتزامأنا مستعد/نحن مستعدون لتوفير البيانات الخاصة بظروفي/بظروفنا االقتصادية، في إطار 
 من قانون الرسوم. 13

 متوسط دخل األسرة": يبلغ الدخل الشهري المحسوب لي/لنا وفقًا لنموذج "حساب
 

 

)نموذج "حساب متوسط دخل األسرة"، شهادة ضريبة األجور السنوية ألصحاب األعمال، شهادة  تم إرفاق نسخ ضوئية من المستندات ذات الصلة

 (.المساعدات المقدمةضريبة الدخل ألصحاب المهن المستقلة، شهادة من وكالة التوظيف بخصوص 

 .الئحة اإلخوةمستحقة الرسوم على أساس  لبرامج الرعايةأتقدم/نتقدم بطلب للحصول على منحة 

 .الئحة اإلخوةعلى أساس  لوجبة الغداءأتقدم/نتقدم بطلب للحصول على منحة 

كن أخرى ويقوم اآلباء األطفال المقيمين في منزل العائلة وآباءهم الطبيعيين، باإلضافة إلى األطفال المقيمين في أما األسرةتشمل 
 باإلنفاق عليهم. 

 كم عدد أفراد أسرتك؟

  

 كم عدد األطفال األصغر سنًا المنضمون لبرامج الرعاية مستحقة الرسوم؟
  

 

 االسم )جميع أفراد األسرة(

 

 تاريخ الميالد

األطفال األصغر سنًا الذين يتم رعايتهم 
مج التعليم والرعاية على ابر بأجر* )في

اليوم  امجبر  ،(GBS) الكامل مدار اليوم
 رياض األطفال ،ات، الحضان(GTS) الكامل

 (، أو الرعاية النهاريةKiTa))النهارية 

   

   

   

   

   

   

   

 الصلة. الرعاية ذات من إثباتات ضوئية نسخ إرفاق * تم

 يورو
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 الموافقة على تجميع ومعالجة ونقل البيانات:
 

يتمكن طفلك من المشاركة في وجبة الغداء المجانية أو المدعومة، يجب تجميع بيانات عن مستويات الدخل الخاصة بك حتى 
سيتم نقل البيانات التالية للمشغل المحلي لكانتين المدرسة )مورد  من المدرسة، وذلك لحساب قيمة الدعم المادي لمبلغ الغداء.

االسم األول، واالسم، وتاريخ الميالد،  بحساب تكاليف وجبة الغداء من قِبل هذا المشغل:األغذية( أو لشركة المحاسبة المكلفة 
بمنح المعلومات لمورد  إدارة المدرسةقوم ت بخصوص النسبة المئوية لآلباء في مبلغ الغداء. إخطاروالصف، والعنوان، و

 األغذية المحلي بالمدرسة أو لشركة المحاسبة.

منك لنتمكن من تجميع ومعالجة ونقل البيانات. الموافقة اختيارية، ويمكن إلغاؤها في أي وقت بأثر موافقة  إلى إعالننحتاج 
وفي حالة اإللغاء يتم إرسال هذا  دون الحصول على هذه الموافقة ال يمكن الحصول على أي ِمنح لوجبة الغداء.مستقبلي. 

 ويتوقف بعد ذلك نقل البيانات من هيئة، اتك هناك على الفوراإللغاء إلى مورد األغذية/شركة المحاسبة، حتى يتم حذف بيان
يُسمح باستخدام البيانات لتحقيق الغرض المذكور  /المدرسة إلى المورد/شركة المحاسبة.((BSB التدريب المهنيالمدارس و

، ويتم عليها غير المصرح به االطالعدون ويتم تخزين هذه البيانات بشكل آمن يحول  أعاله فقط )وجبة الغداء المدرسية(،
/المدرسة BSBحذفها من عند المورد/شركة المحاسبة بمجرد استيفاء الغرض )المحاسبة( مباشرة، وفي إطار مسؤولية هيئة 

 سنوات بعد انتهاء فترة االعتمادات المالية. 1يتم الحذف في موعد أقصاه 

 الواردة أعاله، ونقلها إلى مورد األغذية/شركة المحاسبة.تجميع البيانات السماح بأعلن موافقتي/نعلن موافقتنا على 
 

 ملحوظة:

 
الشركة ال تتم إال بموجب عقد رعاية إلزامي مع ( GBSالتعليم والرعاية على مدار اليوم الكامل )أدرك/ندرك أن عالقة الرعاية في برنامج 

 .الراعية
العام الدراسي الجاري يمكنك، في حاالت استثنائية، تعديل حجز خدمات وخالل  حجوزات خدمات الرعاية صالحة لمدة عام دراسي واحد،ال

 .31إلى  31بشكل أساسي الوقت من الساعة  يُستثنى من ذلكلكن  الرعاية الخاصة بك خالل أحد أرباع السنة بشكل يؤثر على ربع السنة التالي.
التعليم والرعاية على مدار اليوم الكامل برنامج حالة المدرسة في لخاصة با الشركة الراعيةوافق عليه تأما التعديل على المدى القصير فيجب أن 

(GBS)ال يمكن تفعيل التعديل قبل بدء الشهر التالي. مع ذلك، و 
 

أدرك/ندرك أن أي بيانات خاطئة بخصوص الدخل والعالقات األسرية يمكن أن تستوفي أركان جريمة االحتيال، وربما تؤدي إلى مطالبة إضافية 
 أدرك/ندرك أنه قد يتم التحقق من بياناتي/بياناتنا في أي وقت. بالمزيد من الرسوم.

أو إذا التحق أخ أصغر سنًا بأحد برامج الرعاية الخاضعة للمساهمة  %31إذا تغير الدخل المذكور أعاله على مدار العام الدراسي بنسبة تزيد عن 
 سوم.أو غادره، ينبغي عليك تقديم طلب إلعادة حساب الر

وتعتبر هذه  يتم استخدام البيانات بشكل حصري في التنفيذ التنظيمي للرعاية وتقديم وجبات الغداء، بما في ذلك حساب الرسوم الالزمة لذلك األمر،
من قانون المدارس   31، 3الفقرتين  81للمادة ويتم معالجتها وفقًا  البيانات شرًطا أساسيًا لضمان الحصول على المزايا القانونية المرتبطة بها.

يتم نقل بيانات االسم والعنوان وأوقات الرعاية المطلوبة )دون البيانات  من الئحة حماية بيانات المدارس. 1 §مع المادة  جنبا إلى جنب  بهامبورج
كما  الخاصة بالبيانات المخزنة. المعلومات إدارة المدرسةوفر تو الخاصة بالظروف االقتصادية( إلى الجهة المسؤولة، التي تقدم برنامج الرعاية،

 يتم هناك أيًضا قبول طلبات تصحيح البيانات.

 
 من خالل هذا التوقيع يتم التأكيد على صحة واكتمال البيانات الواردة أعاله.

 

 هامبورج، بتاريخ

 
 )التاريخ، توقيع ولي األمر/أولياء األمر(

 

 
 


