يوم كامل مفتوح
ينبغ رعاية طفلهم يف إلمدرسة بعد إلحصة إلدرسية .
يمكن للوإلدين إختيار ما ؤذإ كان
ي
ً
معا ف مجموعة إلصف ف إلمدرسة .ى
ف إليوم إلكامل إلمفتوح ,ى
يتلق كل طفل وجبة
يبق إألطفال
ي
ي
ي
ى
ر
إلغدإء ,إإلشإف عىل إلوإجبات إلمدرسية ,فرصة إللعب بحرية مع أطفال آخرين وإالشتإك يف
مجموعات إلعمل.
ن
ن
المسؤولي
الموظفي
 Eva Questو Piero de Carlo
ً
صباحا ى
يمكن إالتصال بهم ف جميع إأليام إلمدرسية من إلساعة إلحادية ر
حت إلساعة
عشة
ي
ً
إلتال:
إلخامسة مساء عىل إلرقم ي
0178-1977421
ر ن
ون :
أو عىل ر
البيد اإللكب ي
ganztag-ews@ebh-minden.de







إلرعاية من خالل موظفي وكوإدر تربوية متخصصة.
إلتعاون إلوثيق بي ؤدإرة إلصفوف وموظفي إليوم إلكامل.
مقدم رعاية ثابتي.
إس ثابتة مع
إلتعلم وإلعيش طيلة إليوم ضمن
ي
جماعة فصل در ي
ً
ً
أوقات إلعمل من إلساعة  0::6صباحا ى
مساء.
حت :::6
ً
إبتدإء من إلساعة إلثالثة بعد إلظهر.
أوقات إستالم إألطفال إلمرنة
وف أيام إلعطل إلعادية.
إلرعاية يف أيام إلعطل إلغت ثابتة ي

الطعام:





وجبة غدإء صحية ضمن جو هادئ.
ً
وأيضا أثناء إلطعام نأخذ باالعتبار إألديان إلمختلفة .
ً
ً
يحصل إألطفال دإئما عىل مدإر إليوم عىل وجبات خفيفة صحية وأيضا إلمجموعات
إلمتأخرة وإلمبكرة.
ى
نحصل عىل غدإئنا من مؤسسة إلكافيتيا يف مندن()der Mensastiftung Minden gGmbH

بعد الحصة الدرسية :
ً
 وقت تعلم مصطحب ومكثف بدال من إلوإجبات إلمتلية.
 عروض مجموعات عمل متنوعة وشاملة عىل نطاق وإسع.
ى
وإالستخاء.
 فرصة إللعب بحرية
ن
اليوم:
الروتي
ي






ً
يتم تقديم وجبة إلغذإء بي إلساعة  55::6صباحا و 5:6:بعد إلظهر يف مجموعات.
وتستغرق إلوجبة  5:دقيقة يف غرفة هادئة وبمرإفقة وإحد أو إثني من إلموظفات أو
إلموظفي.
ً
وإلثان5::دقيقة يوميا ,باستثناء أيام إلجمعة.
وقت إلتعلم لمستويات إلصفوف إألول
ي
ً
وقت إلتعلم لمستويات إلصفوف إلثالث وإلرإبع 06 :دقيقة يوميا ,باستثناء أيام إلجمعة.
أوقات إلمجموعات  :مجموعات إلعمل وإلعروض خارج إلمدرسة لليوم إلكامل تحدث
ً
عادة ف ى
إلفتة بي إلساعة  5:5:وإلساعة  ::5:بعد إلظهر.
ي

التكاليف:
" عقد صغت":
ً
إلرعاية بعد وقت إلحصة إلدرسية ى
حت إلساعة إلثالثة بعد إلظهر:: :يورو شهريا.
" عقد كبت":
ً
إلرعاية بعد وقت إلحصة إلدرسية ى
حت إلساعة إلرإبعة بعد إلظهر06 :يورو شهريا.
حسب ى
إلتتيب هناك إالحتماالت إلتالية:
ً
حت إلثامنة ؤال ر
صباحا ى
عشة دقائق (إلتكاليف عند إلطلب).
 إلرعاية إلمبكرة يف إلسابعة
ً
 إلرعاية إلمتأخرة ف إلساعة إلرإبعة بعد إلظهر ى
حت إلخامسة وإلنصف مساء (إلتكاليف عند
ي
إلطلب).
ى
ى
إس (إلتكاليف
 ألعاب أيام إلعطل لمدة تتإوح بي إألسبوع حت خمسة أسابيع يف إلعام إلدر ي
عند إلطلب)
تكاليف وجبة إلغدإء:
 لمن يحصل عىل إلمساعدإت إالجتماعية50 :يورو.
ً
 لمن يدفع ذإتيا 54 :يورو.

