مالحظة بعد مناقشة الطلب:

مشروع التعلم „الخبرة العملية في المدرسة"

HORT
122. GRUNDSCHULE

„AM
“PALITZSCHHOF

كل انسان
لديه اهتمام إيجابي سيتم تحفيزه خالل خبراته الخاصة
سوف يتعلم بشكل أفضل في المواقف اإليجابية
ويكتشف البيئة بكل حواسه

المنهجية

الساعات

عقد تقديم الرعاية

BV 5h
BV 1h
BV 1h
BV 1h
BV 0h

العطلة  +بعد الدرس حتى الساعة الرابعة
ساعات  1. / 5. / 6.الغاء الدروس
الدوام الصباحي 06:30 – 07:45
الدوام المسائي 16:00 – 17:00
الدوام في أوقات عطلة المدرسة 07:00 – 16:00

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

أشكال بديلة من التعليم
اكتشف حدودك الخاصة
التوجه الوظيفي الفردي
عرض االحتماالت
التدريب الفردي في العديد من المجاالت المهنية
التعرف على مهاراتهم الخاصة
بناء المهارات
توضيح منظور المدرسة الفردية
نصائح حول وظائف التدريب
نشاط يومي هادف
أنشطة ذات مغزى
األنشطة العملية
إمكانية االتصال بالمدرسة والتدريب
Kontakt: rene.bastian@vsp-dresden.org

“„Am Palitzschhof

Hort
122. Grundschule
Gamigstraße 30
01239 Dresden
0172/2522446
hort@vsp-dresden.org
www.vsp-dresden.org

مالحظة بعد االستشارة األولية

نعم O
نعم O

االسم :
تم تقديم المشورة المهنية في المدرسة
التعليم اإللزامي
حالة التخرج

لكل طفل مكان في مجموعة
سيرافق المجموعة شخص مختص
االختصاصي هو المرجع ألولياء األمور والطفل في كب األمور

نحن نعمل بشكل منفتح لكن نحافظ على الخصوصية

Nahverkehr
)Tram Linie 1, 9 und 13 (Jakob-Winter Platz
)Bus Linie 66 (Gamigstr.

معلومات الطلب لمكتب رعاية الشباب
اتفاق:

Geschäftsstelle / Fachberatung
Verbund Sozialpädagogischer Projekte e. V.
Rathener Str. 115
01259 Dresden
0351/2139130

وجبات الغداء
هناك ضرورة إلبرام عقد منفصل بينك وبين مزود الطعام
بعدها سيرسلون لك البطاقة الذكية ورقم التعريف الشخصي بالبريد
حالة البدء بطلب الطعام :يوجد  3قوائم للطلبات الدائمة كما يوجد الخيار(النباتي)
يمكن تحديدها مسبقا عبر تطبيق على االنترنت او في المكتب عند توقيع العقد
تغير وجبة العداء ممكن عبر االنترنت حتى الساعة  8:00صبا ًحا في نفس اليوم
Fax: 030 540044601 Tel: 030 54004485
Web: https://mpibs.de

التعلم و الحياة المشتركة
مركز رعاية ما بعد المدرسة لذوي االحتياجات الخاصة
التابع لمدرسة عالج النطق FSH
الشعار" إحضار الطفل حيث هو"
٢٠طفال من الصف االول الى الصف الثاني
معلم عالجي
 ٤اختصاصيين ذوي المؤهالت اإلضافية في التعليم العالجي
العمل بشكل وثيق مع المعلمين
مزيج من االعمار في المجموعة الواحدة

التكامل او االندماج
دعوة مشتركة للحديث وتحديد احتياجات الرعاية ومدة الرعاية
إجراءات تقديم الطلبات بالتعاون مع وزارة الخدمات االجتماعية
التعاون مع الشركاء في الرعاية )على سبيل المثال المدرسة ،والرعاية
النهارية وغيرها
: Jörg Heilmannللتواصل

هورت التعليم المتخصص لتصحيح اللغة والنطق
الرعاية في الهورت •
البدء مع طالب الصف في المراحل األولى •
: Andreas Bernertللتواصل•

) (DaZاالندماج
دعوة مشتركة للحديث وتحديد احتياجات الرعاية ومدى الرعاية
تقديم دروس لغوية إضافية لمساعدة الطفل
اجتماعات أسبوعية لمناقشة امر الطفل و حل المشاكل المساعدة باألمور التربوية
رجوه الخطيب :للتواصل•
015142066458

المساعدة في التربية
نحن ندعم األطفال والشباب و العائالت في مراحل التنمية الصعبة
في األزمات الحادة التي يمكن أن يظهر ان العيش في االسرة غير
ممكن
في الحاالت االجتماعية ،العاطفية واألوضاع االقتصادية الصعبة.
من الضروري الموافقة على طلب "مساعدة للتربية" لدى الخدمة
)Sozialen Dienst Dresden (SSDاالجتماعية دريسدن
االشخاص او المنظمات الداعمة  :المجموعة النهارية ،مساعدة
العائالت ،التدخل في األزمات الخاصة ،إرشاد تربوي
اجتماع العائالت المفتوح
 René Bastianدبلوم بيداجوجي رينيه باستيان
: rene.bastian@vsp-dresden.orgللتواصل
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ألعاب العطل
التسجيل الزامي عند االجتماع مع األهل•
الرعاية في أوقات الطوارئ تتم فقط عند الحصول •
على تأكيد صاحب العمل
في حال الغاء الرعاية وجوب إتمام ذلك•
في نفس اليوم بحلول الساعة  08:00صبا ًحا ضروري
وجوب تأمين مالبس مناسبة للطقس وزجاجة بالستيكية لشرب الماء•
في الصيف من الضروري استخدم بطاقة •Dresden Family Pass
مصادر المعلومات
عقد رعاية
النشرات اإلعالنية والمعلومات اليومية في كتيب الوالدين
الصفحة الرئيسية www.vsp-dresden.org
و االختصاصي المسؤول في المكتب والساعات المحددة للمراجعة واالستفسار
في حال مرض الطفل
في حالة المرض يرجى إبقاء األطفال في المنزل •
الى الساعة  8صباحا الغاء التسجيل من وجبات الغداء وخدمة توصيل األطفال•
السيارات•
عل كامل المساحة الممتدة للمدرسة و الهورت يمنع دخول السيارات •
المفقودات
العناصر التي تُترك في اخر الدوام توضع في صندوق المفقودات
الستعادتها يجب التواصل مع المتخصصين في المنشأة
في األعياد والمهرجانات نضع كل المفقودات ليتمكن االهل واألطفال مجدداً التعرف على •
حاجياتهم واخذها
في نهاية الفصل سوف يتم اتالف او إعطائها للجمعيات الخيرية واالجتماعية •
يرجى وضع اسم الطفل بملصق على حاجياته الشخصية •
التعليم و المشاركة
يمكن تقديم طلب للخدمات والرعاية االجتماعية ليتكفلوا بتسديد النفقات•
يجب االحتفاظ باإليصال للمبالغ المدفوعة •
علال سبيل المثال وجبات الطعام والرحالت في أوقات العطلة•
التأمين
طفلك لديه تأمين قانوني ضد الحوادث معنا
في الحاالت الفردية  ،تحتاج إلى تأمين خاص
ال يوجد تغطية تأمينية ألضرار الممتلكات
ال توجد تغطية تأمينية لتغطية المسؤولية
الخزائن
كل طفلين يتقاسمان الخزنة •
الحقائب المدرسية واغراض الرياضة تبقى في غرفة الصف•
الخزائن ليست مليكة خصوصية وهي مجانية •
توزيع الخزائن على األطفال يتم عن طريق المسؤول الخاص لكل مجموعة •
النزهات االستكشافية القصيرة والرحالت الطويلة
يتم اإلبالغ عنها مسبقا بشكل منفصل •
يجب ضنان إمكانية التواصل مع أهالي االطفال•
قانون حماية األطفال والشباب •

التنظيم والحياة اليومية
بإمكان األطفال
اللعب  ،والنشاط  ،والتخيل  ،والبحث  ،واكتشاف أشياء جديدة  ،والتعامل مع األشياء
بحرية  ،والتواجد في الهواء الطلق كل يوم  ،والتجربة واالكتشاف  ،والحصول على
الدعم  ،والتحدث والتواصل  ،والرسم  ،والتصميم  ،واستخدام غرف ومساحات
مجهزة جيدًا  ،مع صالة كبيرة لأللعاب الرياضية  ،في وقت المدرسة وأوقات الفراغ ،
ومنطقة مالعب رياضية متنوعة  ،ومنطقة خضراء مصممة بدقة بمحبة مع معدات
لعب متنوعة  ،وكما يوجد مجموعات دراسية متنوعة  ،ومجموعة لصناعة الفخار
لآلباء واألطفال  ،وأنشطة جماعية إبداعية وملونة  ،كما ان هناك أوقات مخصصة
للعمل االجتماعي المدرسي  ،واوقات للفراغ  ،والراحة  ،ومجمع التسلق  ،وملعب كرة
القدم وأكثر من ذلك بكثير.
األحداث السنوية
يوم مفتوح  ،سوق السلع المستعملة  ،التزلج  ،يوم الرياضة العائلية  ،المهرجانات
النهائية  ،المهرجانات الرياضية  ،الرحالت المدرسية  ،األنشطة اليومية  ،مشاريع
أسبوعية ومناسبات واحداث تخص المنطقة ،على سبيل المثال "يوم اللعب العالمي" ،
مهرجان الصيف  ،حملة المدرسة  ،الكرنفال  ،مهرجان الخريف  ،احتفاالت يوم
الطفل  ،الحرف اليدوية ,عيد الميالد  ،ألعاب العطالت  ،رحالت في أيام العطل
.وغيرها الكثير.
روتين الدوام اليومي
 6:30صبا ًحا  7:45 -صبا ًحا  -الرعاية المبكرة
المدخل عبر فناء المدرسة حتى الساعة  7:30صبا ًحا فقط عند المدخل المتوسط
رعاية األطفال في حال إلغاء الدروس  1و  5/6ساعة
الرعاية ف فترة ما بعد الظهر  11:45صبا ًحا  4:00 -مسا ًء
من الساعة  2:00مسا ًء المدخل عبر ساحة المدرسة فقط عند المدخل األوسط
الرعاية المتأخرة  4:00مسا ًء  5:00 -مسا ًء
الغداء بعد المدرسة  12:00م  2:00 -م
المساعدة في الواجبات المدرسية 15:00 - 14:00
أيام العطل من  7صبا ًحا حتى  4مسا ًء
إمكانية المساعدة وتقديم النصح والحلول الفردية
التسجيل وصياغة العقد
ساعات العمل مفتوحة خالل ساعات الدوام المدرسي
االثنين  11صبا ًحا  12 -مسا ًء  /الثالثاء  4مسا ًء  5 -مسا ًء
 rene.bastian@vsp-dresden.orgجهة االتصال:
ارقام التواصل 0172/2522446 -
حصراً في األوقات بين  12:00ظهراً و  00 :3مسا ًء
بما يخص ارسال األطفال للمنزل نقبل فقط المالحظات المكتوبة
قد يتم رفض التغييرات عن طريق الهاتف
مساهمة الوالدين
يتم تمويل رعاية ما بعد المدرسة من قبل مدينة دريزدن
يتم دفع حوالي  ٪10من مساهمتك األبوية
األسر ذات الدخل المنخفض تحصل على إعفاءات
 Rathausتقديم العقد في دار البلدية ممكن
اقالة الطفال
إذا لم يتم اقالة األطفال الذين ال يذهبون "بمفردهم" الى المنزل و
إذا تعذر الوصول إلى الوالدين  ،فسيتم تسليم طفلك
بعد ساعات العمل الى خدمة طوارئ األطفال والشباب
االتصال03512754004 :
الرسوم عن كل ساعة بدأ بعد ساعات العمل هي
 25.00يورو.

