Notiz nach Vertragsgespräch:

HORT
122. GRUNDSCHULE

“„AM PALITZSCHHOF

هر کس
در خودتان منفی مثبت دارد

Stunde BV

Betreuungsvertrag (BV) Bedarf

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

06:30 – 07:45 Frühdienst
07:45 – 08:45 Unterrichtsausfall
10:45 – 11:45 Unterrichtsausfall
11:45 – 16:00 Nachmittag + Ferien
16:00 – 17:00 Spätdienst
07:00 – 16:00 Ferienspiele

با تجربه شخصی انگیزه می گیرد

در موقعیت های مثبت بهترین را یاد می گیرید
با تمام احساسات خود محیط را کاوش کنید

متدولوژی
هر کودک در یک گروه جایی دارد

پروژهییادگیی
“ پراکسیس ماچت سچوله „
ر
اشکال جایگزین آموزش •
محدودیت های خود را کشف کنید •
گرایش حرفه ای فردی •
نمایشیامکانات •
کارورزی فردی در بسیاری از زمینه های حرفه ای•
مهارت های خود را تشخیص دهد •
مهارت سازی کنید•
مشاوره در مورد حرفه شغلی •
فعالیت معنادار در طول روز•
فعالیت های معنی دار•
فعالیت های عملی •
اتصال به مدرسه و تحصیل امکان پذیر است•
Kontakt: rene.bastian@vsp-dresden.org

اولی مصاحبه توجه داشته باشید
:پس از ر ی

“„Am Palitzschhof

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

:نام خانوادگی
مشاوره شغیل مدرسه انجام شده است
حضور در مدرسه اجباری است
وضعیت تکمیل

این گروه توسط یک متخصص متخصص پشتیبایی یم شود
متخصص یک فرد ارجاع برای والدین و کودک است
ما کار یم کنیم باز اما باز نیست

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

:اطالعات درخواست برای دفیی رفاه جوانان
:توافق

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

تغییات ممکن است تا ساعت
صبح همان روز انجام شود  8:00ر
: https://mpibs.deوب : 030 540044601نمابر : 030 54004485تلفن

بازی های تعطیالت

بگیید و با هم زندگی کنید
یاد ر
مرکز مراقبت ویژه مدارس
".هر کودگ را در جایی که فرزندش است انتخاب کنید" :شعار
رویکرد جامع "-موضوعات توسعه
2تا 1کودک از کالس 20
متخصصایی با مدارک اضافی در آموزش های درمایی
همکاری نزدیک با مدرسه
در کالس اول در مرکز مراقبت روزانه عادی رسوع کنید
پیشنهادات بودجه در گروه های کوچک
گفتگوها و مستندات توسعه

مکانهای ادغام
تعیی نیازها
بحث مشیک و ر ی
روش درخواست با دفیی مسئول
به عنوان مثال(همکاری با رسکای پشتیبایی
غیه
)مدرسه  ،مرکز مراقبت روزانه و ر

ثبت نام الزام آور از طریق نامه والدین•
•
مراقبت های اضطراری فقط با تأیید کارفرما•
•
لغو الزم در همان روز تا ساعت  8:00صبح•
•
لباس مناسب آب و هوا و یک بطری پالستیکی آب•
•
از گذرگاه خانواده درسدن در تابستان استفاده کنید•

منبع اطالعات
قرارداد مراقبت•

اعالمیه  ،ثبت نام در تعطیالت و اطالعات روزمره در دفیچه والدین•
www.vsp-dresden.orgصفحه اصیل •
متخصص مسئول و ساعات اداری شما•

مرکز مراقبت روزانه  ،مدرسه و غذا -صبح 8اشیاک تا ساعت •

ممنوعیت رانندگن
رانندگی در کل محل مدرسه ممنوع است

مال از دست رفته
چیی که پشت رس بگذارد در استخر خاتمه یم یابد •
هر ر

مرحله رسوع مشیک در میی کالس

بی یم رود•
صندوق پس از صدور هر گوایه از ر ی

آموزش و مشارکت

پیشنهادات پشتیبایی و زبان در گروه های کوچک

می توانید هزینه های خود را در اداره رفاه اجتمایع درخواست کنید

: Ola Komatyتماس با

رسید هزینه های مورد نیاز

در بحرانهای حاد که در آنها همزیستی وجود دارد
خانواده دیگر ممکن به نظر نیم رسد
در دشوار اجتمایع  ،عاطفی و
رسایط اقتصادی
ارائه خدمات اجتمایع در درسدن ضوری است
"کمک به آموزش"برنامه تأیید شده برای
گروه های روزانه  ،کمک به خانواده ،

مراقبت های موردی  ،مداخله در بحران ،

صبح فقط در ورودی مرکزی 7.30دسییس از طریق حیاط مدرسه تا ساعت •
در مشاوره ساعت 5/6و 1لغو دروس •
بعد از ظهر - 4:00صبح 11:45بعدازظهر •

لطفا کودکان بیمار را در خانه بگذارید •

با هم در مرکز مراقبت روزانه منظم مراقبت کنید

در مراحل دشوار توسعه

مراقبت های روزانه -صبح - 7.45صبح •6.30

بعد از ظهر - 5:00بعد از ظهر 4:00ساعت بعد از مدرسه •

برای مهمایی ها و جشن ها تبادل گمشده و پیدا شده ای وجود دارد•

ما از کودکان  ،جوانان و خانواده ها حمایت یم کنیم

کارهای روزمره

کودک بیمار است

یورگ هیلمن :تماس با

کمک های آموزشن

بازی کردن  ،فعال بودن  ،خاموش کردن  ،خواب دیدن  ،تحقیق  ،کشف ز
چیهای جدید
ز
ز
داشت با چیها
ن
گرفت  ،رس و کار
زن
 ،بیون بودن از خانه هر روز  ،آزمایش و تحقیق ،
پشتیبان  ،صحبت کردن و برقراری ارتباط  ،نقاشن  ،طرایح و استفاده از اتاق های
زن
زن
زمت
دوستانه و مجهز  ،سالن ورزشن بزرگ برای فعالیت ها  ،مدرسه و اوقات فراغت ،
گسیده
ن
سی  ،پیچ در پیچ و عاشقانه طرایح شده با طیف
زمت های ز ن
زن
های متنوع ورزشن ،
ز
تجهیات بازی  ،گروه های کاری متنوع  ،گروه سفالگری برای والدین و کودکان ،
ای از
فعالیت های گرویه رنگارنگ و خالق  ،کارهای اجتمایع مدرسه  ،اوقات فراغت ،
زمی فوتبال و موارد دیگر
اسیاحت  ،اسیاحت  ،مجتمع کوهنوردی  ،ر ی

بعد از ظهر از طریق حیاط مدرسه فقط در ورودی مرکزی است 2دسییس از ساعت •

دسییس از طریق متخصصان این مرکز•

مهاجرت

کودکان یم توانند

به عنوان مثال ،سفرهای تعطیالت  ،بسته های تعطیالت  ،ناهار

بیمه
فرزند شما از نظر قانویی در برابر حوادث ما بیمه شده است•
در موارد منفرد به مسئولیت خصویص نیاز دارید•
بدون پوشش خسارت اموال•
بدون پوشش بیمه ای برای پوشش مسئولیت•

کمدهای رختکن
دو کودک یک کمد مشیک دارند •
کمد از نظر حفاظت در برابر آتش اجباری است•
وسایل و کیف های ورزیسی در اتاق گروه است•
کمد کمد شخیص نیست و رایگان است•

.بعد از ظهر - 2:00بعد از ظهر 12:00ناهار بعد از پایان مدرسه •
گیی •
14:00 - 15:00زمان تکالیف جهت ر
.بعد از ظهر 4صبح تا 7تعطیالت از ساعت •
راه حل های اضطراری فردی امکان پذیر است•

ثبت نام و تنظیم قرارداد
ساعات اداری در ساعات مدرسه باز است •
بعد از ظهر - 5بعد از ظهر 4سه شنبه /عرص - 12صبح 11دوشنبه •
: rene.bastian@vsp-dresden.orgتماس با•
- 0172/2522446قابلیت تماس

کمک والدین
تأمی یم شود•
مراقبت های بعد از مدرسه توسط شهر درسدن ر ی
 ٪توسط کمک والدین شما پرداخت یم شود10تقریبای •

خانواده های کم درآمد معافیت دریافت یم کنند•
درخواست با قرارداد در تاالر شهر امکان پذیر است•

مجموعه -بدون مجموعه
انتخاب نشوند و "تنها راه نیم روند"اگر کودکایی که •
در صورت عدم دسییس به والدین  ،فرزند شما تحویل داده یم شود •
بعد از ساعت کار در اورژانس کودک و نوجوان •
: 0351-2754004تماس •

