
     Gemeinschaftsschule am Marschwegفي مدرسة  OGSأوقات الدوام  استمارة تسجيل في دورات ما بعد       

 
 مقروءة بشكلمكتوبة باللغة األلمانية و  مالحظة: إن استمارة التسجيل هذه تعد صالحة فقط في حال كانت المعلومات الشخصية كاملة و

 واضح وموقعة من قبل أولياء األمور.

 
 

 المعلومات الشخصية 
 

: الصف             االسم:                                                         الكنية:                                                                   
Klasse                                                                 Name                                                Vorname 

 
 

ــــــــــــــــالبريد أإللكتروني لولي األمرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 

م الهاتف لولي األمر )في حاالت الطوارىء(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق  
 

:ـالدورات التالية فيبتسجيل ولدي  بهذه االستمارة أقوم   

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسم الدورة:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يوم الدورة:ــــــ  
 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدورة:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يوم الدورة:ــــــــــاسم   

   
 

 (Chill & play)  د أوقات الدوامالرعاية لما بعبهذه االستمارة أقوم بتسجيل ولدي في وقت  

   

الرعاية يرجى وضع إشارة ضرب على اليوم الذي تريدون أن يكون ولدكم فيه في   

 
 Montag      Dienstag      Mittwoch      Donnerstag 

 

 (Hausaufgabenbetreuung) مساعدة حل الوظائف في األيام التالية يجب أن يشارك ولدي في  

 
مساعدة حل الوظائف يرجى وضع إشارة ضرب على اليوم الذي تريدون ان يشارك ولدكم فيه في  

 
 Montag      Dienstag      Mittwoch      Donnerstag 

 

الحاجة الملحة: في حال إلغاء دورات ما بعد المدرسة بسبب جائحة كورونا، لكنني بحاجة ماسة لرعاية ما بعد  استفسار في أوفات 
 المدرسة لولدي في األيام التالية

 
ضرب على األيام التي تريدون أن يكون ولدكم فيها بالرعاية و رجاء كتابة الوقت رجاء وضع إشارة  

 
 Montag bis__Uhr    Dienstag bis__Uhr    Mittwoch bis__Uhr    Donnerstag bis__Uhr 

 

 اان هذا االستفسار ال يعد ضمانا لمشاركة ولدكم في رعاية ما بعد المدرسة بشكل أكيد 
 

 

 
ـالمشاركة:شروط   

 
 نظام المدرسة

 يطبق نظام المدرسة أيضأ في أوفات ما بعد الظهر و الرعاية و مساعدة حل الوظائف و كل الدورات األخرى
 

 ااختيار الدورة

 هو طوعي.ان الدورات المتاحة و التسجيل فيها ممكن عن طريق اإلنترنت في موقع المدرسة OGSإن التسجيل في ال 



 kaki-gam.de 

 في حال وجود الكثير من الطلبات للدورات فان القرعة هي من تحدد المشاركين.

دورة ان تبدأ إال في حال اكتمال عدد المشاركين. الطالب الذين يقومون بالتسجيل بشكل متأخر لدورة الرعاية في ما بعد  ال يمكن ألي
المدرسة او دورة مساعدة حل الوظائف, يمكنهم البدء في األسبوع التالي من تقديم استمارة التسجيل و سيتم إعالمهم في حال الموافقة 

 الخاص بهم. IServعلى  على طلبهم عن طريق رسالة

 

 المشاركة في الدورة
الحضور إلزامي  في المدرسة وتنتهي في نهاية نصف العام الدراسي. ة الحضور، فإنها تصبح إلزامي   IServإذا تم تأكيد المشاركة عبر  

 للدورة المختارة حتى لو تم إلغاء الدروس.

 
ينتهي عرض رعاية  دة المقرر الدراسي أو بعد االنتهاء من الواجب المنزلي.مالحظة: ينتهي عرض "مساعدة حل الوظائف" في نهاية وح

"Play and Chill.من الممكن ترك دورة الرعاية  قبل األوان ويجب توضيح ذلك بين أولياء  " على أبعد تقدير في نهاية وحدة الدورة المقررة
 .الموضوع يقوم الطالب بإبالغ إدارة الدورة عن هذا األمور والطالب.

 
 الدورات المدفوعة

جب إكمال ذلك وتقديمه ي بالنسبة للدورات ذات المساهمة الخاصة ، يتلقى الطالب قسيمة تحويل من إدارة الدورة في اليوم األول من الدورة. 
 إلى إدارة الدورة في اليوم الثاني من الدورة على أبعد تقدير ، وإال فلن تكون المشاركة في الدورة التدريبية ممكنة.

 
 الغاء المشاركة في الدورة

-ogs@tfلكتروني للبريد اإل OGgيمكن إلغاء عرض الدورة التدريبية بعد المشاركة األولى عن طريق إرسال رسالة الى مديرة ال 
stiftung.de  توضع في صندوق بريد( أو عن طريق رسالة خطية من ولي األمرOGS   .)في المدرسة 

 
 

 الغاء الدورة
 
ال توجد  في حالة عدم حجز دورة  ، يعود الطالب إلى منازلهم. .IServإذا تم إلغاء دورة ، فسيتم اإلعالن عن ذلك في أقرب وقت ممكن عبر  

 عروض بعد الظهر في اليوم األخير قبل اإلجازة المدرسية ، وفي األسبوع األخير قبل اإلجازة الصيفية وفي جميع أيام العطل.

 
 المسؤولية الفردية

يتم تغطية الطريق إلى عروض الدورات الدراسية خارج مبنى المدرسة  يتم اإلبالغ عن الحوادث في فترة ما بعد الظهر إلى مكتب السكرتارية.
يمكن أن تؤدي مخالفة شروط المشاركة أو نظام المدرسة إلى االستبعاد من دورات فترة ما بعد  من قبل الطالب بشكل مستقل وغير مصحوب.

 ترتبط مسؤولية وكفاءة قادة الدورة بالمشاركين الحاضرين في الدورة. الظهر.

 
 حماية البيانات

تتلقى إدارة . رفية ، ضروريًا للعمليات اإلداريةيعد جمع البيانات الشخصية ، مثل األسماء والفئات وأرقام الهواتف وربما التفاصيل المص 
الحضور المطلوبة باإلضافة إلى أرقام الهواتف  /الدورة معلومات عن األلقاب واألسماء األولى للطالب والفصول لالحتفاظ بقوائم المشاركين 

 .في حاالت الطوارئ صاللإلت
 

 معايير النظافة
 ا في أوقات الدوام النظامي المدرسة أيًضا في فترة بعد الظهر.تنطبق معايير النظافة الصحية المعمول به 

 
 

 في فترة ما بعد الظهر وأوافق على شروط المشاركة OGSأنا بموجب هذا أسجل طفلي بشكل ملزم في 

 
________________ ______________________________________________ 
Datum التاريخ Unterschrift der Sorgeberechtigten توقيع ولي األمر 
 
 

إما عن طريق البريد  -( انظر موقع المدرسة)في الوقت المناسب  OGS ديرة الالتسجيل إلى م سليم استمارةيجب أن يتم ت: مالحظة
 .في المدرسة OGSالبريد في غرفة صندوق  أو عن طريق stiftung.de-ogs@tfاإللكتروني على 


