
   روزانه ،زاد آ مدسه 

  های ویژه نیاز دارد مراقبت  درس به کالسپایان   از بعد فرزندشان  آیا که کنند انتخاب آزادانه توانند  می  والدیندر این مدرسه 

   .یا خیر

موزان از برنامه های متنوع مراقبت بعد ازظهر شامل  آاین صورت فرزند شما پس از پایان کالس درس با گروه دیگری از دانش در

   . بهره مند می شود  گروهی درکارهای شرکت و  دیگر کودکان با آزادانه بازی فرصت ، مشق و تکلیف شب بر نظارت  ، ناهار

  روزهایطی  در  Piero de Carlo پیرو د کارلو  و    Eva Quest، افا گوستخانم  ل ئودر صورت تمایل لطفا با مربیان مس

 زیر  ایمیل طریق از یا  و  01781977421 نتلف شماره با و  ظهر از بعد  5 تا صبح 11 ساعت از مدرسه

   Ganztag-ews@ebh-minden.de  .تماس حاصل نمایید 

 

 مدرسه  کارمندان  و آموزشی متخصص زان توسط نیروهای ومآ از دانش  مراقبتبرنامه های  •

 از  پایان کالس درس کادر مراقبت بعد  و  کالسمعلم   بین نزدیک همکاری •

   ثابت مرجع  افراد با ثابت  کالس  یک در  یادگیری شرکت و •

 ظهر از بعد   5.30 تا صبح 6.50 از کار  های زمان •

 15:00 ساعت از پذیر انعطاف  ،تحویل زمان •

 ت مدرسه وبرخی از تعطیالت رسمی دیگرتعطیال در  پذیرایی  مراقبت و  •

 

 پذیرایی                  

  آرام فضای یکوموادغذایی سالم در  ناهار فصر •

   ادیانداب ورسوم صرف غذا در دیگر آتوجه به  •

یا  اولیه صبح واز مراقبت های موزانی که آ روز برای دانش  طول دردر نظرگرفتن میان وعده های غذایی سالم  •

   برخوردار می شوند.بعدازظهر تا دیروقت 

تهیه  تازه بصورت   Mensastiftung Minden GmbH منزا اشتیفتونگ میندن ی شپزخانهآمدرسه در ناهار •

 را گرم دریافت می کنیم.  آن وما پس از پایان کالس های ظهرشده 

 بعد از پایان کالس درس             

 انجام تکالیف شبموزان در آدانش  با  و همراهی یادگیری نظارت بر  •

 ( شب مشقانجام   وهمراهی در زمان فراگیری) نه فقط درس هارسیدگی به  •

   گروهی متنوع  برنامه هایو گوناگون  پیشنهادات •

 

 انهبرنامه روز

 

 درطول روز  آزاد استراحت و  بازیکافی برای  فرصت •

 



فضایی مناسب   در دقیقه 45  به مدت  ظهر از بعد   2:05 تا  صبح 11:50 ساعت  بین  گروهی صورت به صرف ناهار •

 رام به سرپرستی دو مربی آو 

 

 ها  جمعهغیر  به دقیقه 45اول و دوم روزانه  های کالس برای یادگیری زمان  •

 

 ها جمعه جز به  ، دقیقه 60 روزانه سوم و چهارم  های کالس برای یادگیری زمان  •

 

   ظهر از بعد  3:45 و  14:15 ساعت  بین روزانه  برنامه فوق   فعالیتهای و ی گروه کارهای  زمان •

 

 

 ی پرداختیها   هزینه             

 ؛تاه مدتکو قرارداد •

 ماه  در یورو   35ظهر به مبلغ  از بعد 3 ساعت تا کالس از بعد موزانآاز دانش  شامل مراقبت 

 ؛ بلند مدت قرارداد •

   ماه هر در یورو 70: ظهر از بعد 4  ساعت تا کالس ساعت  از پس  نظارت  شامل 

 

 از امکان استفادهبا هماهنگی الزم 

 

 ( درخواست صورت در هزینهبا پرداخت )  صبح 7:50 تا 7:00 ویژه صبحگاهی ازساعت های مراقبتاز  •

 (  درخواست  صورت در هزینهبا پرداخت ) ظهر از بعد 5:30 تا   4:00 وقت بعد ازظهر از ساعتدیر مراقبت •

)   تحصیلی سال  طول  در هفته 5 تا  1 برایمراقبت ، شرکت دربازی و برنامه های تفریحی در زمان تعطیالت  •

 (درخواست صورت در هزینهپرداخت با

 

 :هزینه ناهار

 یورو17 مبلغ  ،  SGB 2حمایت  خدمات اجتماعی مطابق قانون  تحتخانواده های   برای •

 رو یو 48مبلغ   با پرداخت شخصی، در غیر این صورت •


