Ordnung der Tageseinrichtung für Kinder
ﻣﻘررات ﻣؤﺳﺳﮫ روزاﻧﮫ ﮐودﮐﺎن
ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی اﯾن ﻣؤﺳﺳﮫ روزاﻧﮫ اطﻔﺎل ﺑر اﺳﺎس ﻣﻘررات زﯾر ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ اﻣﺿﺄ ﻗرارداد ﺛﺑت ﻧﺎم ﻗﺑول ﻧﻣودﯾد ،و
ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﺳﺧﮫ ھﺎی ﻣﻌﺗﺑر ﻣﻘررات ﻗﺎﻧوﻧﯽ و دﺳﺗوراﻟﻌﻣﻠﮭﺎی ﺻﺎدرﺷده دوﻟﺗﯽ و ﮐﻠﯾﺳﺎﺋﯽ ،ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد.
ﻣؤﺳﺳﺎت روزاﻧﮫ ﺑرای اطﻔﺎل ،ﺑر اﺳﺎس ﮐﺗﺎب ھﺷﺗم ﻗﺎﻧون اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ  -ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﮐودﮐﺎن و ﺟواﻧﺎن ) SGB
 (VIIIﻋﺑﺎرت اﺳت از ﮐودﮐﺳﺗﺎن ،ﻣﺣل ﻧﮕﮭداری ﺑﻌد از ﻣدرﺳﮫ و ﻏﯾره .اﯾن ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣطﺎﺑق ﻗﺎﻧون ﻣراﻗﺑت
روزاﻧﮫ از ﮐودﮐﺎن اﯾﺎﻟت ﺑﺎدن وورﺗﻣﺑرگ ﻣورخ  ١۵ﻣﺎه ﻣﮫ  ،٢٠١٣ﺑﮫ اﺷﮑﺎل زﯾر وﺟود دارد:
 - ١ﮐودﮐﺳﺗﺎﻧﮭﺎ
)ﺑرای ﮐودﮐﺎن  ٣ﺳﺎﻟﮫ ﺗﺎ ورود ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ(
ﻣؤﺳﺳﺎت روزاﻧﮫ ﺑﺎ ﮔروه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠط ﺳﻧﯽ
)ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل ﺑرای ﮐودﮐﺎن از دوﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺎ ورود ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ و ﯾﺎ ﺗﺎ ﺳن  ١٢ﺳﺎﻟﮕﯽ(
 - ٢ﻣؤﺳﺳﺎﺗﯽ ﺑرای ﻣراﻗﺑت از ﮐودﮐﺎن ﮐوﭼﮏ
)ﻣﮭد ﮐودک(
ﻧﺣوه ﮐﺎر ﮐودﮐﺳﺗﺎﻧﮭﺎ ،ﻣؤﺳﺳﺎت روزاﻧﮫ ﮐودﮐﺎن ﺑﺎ ﮔروه ھﺎی ﺳﻧﯽ ﻣﺧﺗﻠط و ﻣؤﺳﺳﺎت اﻧﺗﮕراﺗﯾو )ﺑﺎ ﮐودﮐﺎن
اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ( ﺑﺎﻟﺧﺻوص ﺑﮫ ﺻورت زﯾر اﺳت:
 - ١ﮔروه ھﺎی ﻧﺻف روز)) - (HTﻗﺑل از ظﮭر ﯾﺎ ﺑﻌد از ظﮭر ﺑﺎز اﻧد(
 – ٢ﮔروه ھﺎی ﻣﺗﻌﺎرف )) – (RGﻗﺑل وﺑﻌد از ظﮭر ﺑﺎز اﻧد(
 – ٣ﮔروه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﻋت ﮐﺎرآﻧﮭﺎ طوﻻﻧﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد ))- (VÖﺣداﻗل ﺑﮫ ﻣدت  ۶ﺳﺎﻋت
ﻣﺗواﻟﯽ در روز ﺑﺎز اﻧد(
 – ۴ﮔروه ﺗﻣﺎم روزه )) – (GTﺑدون وﻗﻔﮫ ﺗﻣﺎم روز ﺑﺎز اﻧد(.
 - ١ﺛﺑت ﻧﺎم
 ١- ١در اﯾن ﻣؤﺳﺳﮫ ﮐودﮐﺎن از ﺳن  ١ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺎ ﺧﺗم ﺳن  ٣ﺳﺎﻟﮕﯽ )ﻣﮭد ﮐودک( و از ﺧﺗم ﺳن  ٣ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﺎ
ﺳن ورود ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ و ھﻣﭼﻧﯾن در ﻣؤﺳﺳﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﮔروه ھﺎی ﺳﻧﯽ ﻣﺧﺗﻠط ﮐودﮐﺎن ﮐوﭼﮏ و ﺑزرگ
ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻣﯾﺷوﻧد ،ﻣﺷروط ﺑﮫ آﻧﮑﮫ ﭘرﺳﻧل ﻣﺗﺧﺻص و ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑرای ﮐودک وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﻣراﻗﺑت ازﮐودﮐﺎن در ﮔروه ﮐودﮐﺎن ﮐوﭼﮏ )ﻣﮭد ﮐودک( ﺑﻌد از ﺧﺗم ﺳن  ٣ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺧﺎﺗﻣﮫ ﻣﯾﯾﺎﺑد ،ﻣﮕر
آﻧﮑﮫ ﺑﯾن ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐودک و ﺳﺎزﻣﺎن اداره ﮐﻧﻧده ﻣؤﺳﺳﮫ ﺟﮭت اداﻣﮫ ﻣراﻗﺑت از ﮐودک ﺗواﻓق
ﺷده ﺑﺎﺷد .ﺑرای اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮐودک ﭘس از ﺧﺗم ﺳﮫ ﺳﺎﻟﮕﻠﯽ ،ﺑدون وﻗﻔﮫ در ﻣؤﺳﺳﮫ ﺑﮫ
ﮔروه دﯾﮕری ﻓرﺳﺗﺎده ﺷود .ﻣراﺗب اداﻣﮫ ﻣراﻗﺑت از ﮐودک ﺑﺎﯾد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ در ﻗرارداد ﺛﺑت ﻧﺎم ﻗﯾد ﺷود
)ﺿﻣﯾﻣﮫ .(٢
ﻣراﻗﺑت ازﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ وارد ﻣدرﺳﮫ ﻣﯾﺷوﻧد ،در آﺧرﯾن روز ﺗﻌطﯾﻼت ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣؤﺳﺳﮫ ﻗﺑل از ﺷروع
ﻣدرﺳﮫ ،ﺧﺎﺗﻣﮫ ﻣﯾﯾﺎﺑد .ﻣراﻗﺑت از ﮐودﮐﺎن ﺗﺎ روز ﮐﺎری ﻗﺑل از ﺷروع ﻣدرﺳﮫ ،ﻗﺎﺑل ﺗﻣدﯾد اﺳت
)ﺿﻣﯾﻣﮫ .(٣
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٢- ١
٣- ١
۴- ١
۵- ١
۶- ١

اطﻔﺎﻟﯽ ﮐﮫ از ﺷﻣول ورود ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﻼس ﺗﻘوﯾﺗﯽ ﭘﯾش از ﻣدرﺳﮫ
اﺑﺗداﺋﯽ ﺑروﻧد و در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اداﻣﮫ ﻣراﻗﺑت از اﯾن ﮐودﮐﺎن ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﻗرارداد ﺟدﯾد ﺑﯾن
ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن اداره ﮐﻧﻧده ﻣؤﺳﺳﮫ اﻣﺿﺄ ﺷود.
ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﻟﺣﺎظ ﺟﺳﻣﯽ ،ذھﻧﯽ و ﯾﺎ رواﻧﯽ ﻣﻌﻠول ﺑﺎﺷﻧد ،در اﯾن ﻣؤﺳﺳﮫ ﺳﮭم ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯾﺗواﻧﻧد،
ﻣﺷروط ﺑﮫ آﻧﮑﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی آﻧﮭﺎ درﭼوﮐﺎت ﻋرﺿﮫ ﺧدﻣﺎت اﯾن ﻣؤﺳﺳﮫ ﺑرآورده ﺷده ﺑﺗواﻧد.
ﺳﺎزﻣﺎن اداره ﮐﻧﻧده اﯾن ﻣؤﺳﺳﮫ و ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺗرﺑﯾﺗﯽ آن ﺑﻌد از اﺳﺗﻣﺎع ﻧظرات ﺷورای واﻟدﯾن ،اﺳﺎس ﺛﺑت
ﻧﺎم ﮐودﮐﺎن را دراﯾن ﻣؤﺳﺳﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯾﮑﻧﻧد.
ھر ﮐودک ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از ﺛﺑت ﻧﺎم دراﯾن ﻣؤﺳﺳﮫ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﺟﺳﻣﯽ ﺷود .ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﭘﯾش ﮔﯾراﻧﮫ ﮐودﮐﺎن ھم ﺑﮫ
ﻣﺛل ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﺟﺳﻣﯽ ﺷﻣرده ﻣﯾﺷوﻧد.
ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐودک ﭘس از ﺗﻘدﯾم ﻧﻣودن ﺗﺻدﯾق ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﺟﺳﻣﯽ )ﺿﻣﯾﻣﮫ  (٧و اﻣﺿﺄ ﻗرارداد ﺛﺑت ﻧﺎم و
ورﻗﮫ ﺛﺑت ﻧﺎم ،ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد )ﺿﻣﯾﻣﮫ  ١و .(۶
ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﺳﺋول اﻧد ھﻣﮫ ﺗﻐﯾﯾرات ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ،ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺷﺎﻧﯽ ﻣﺣل
ﺳﮑوﻧت و ﻣﺣل ﮐﺎر ،ﺷﻣﺎره ھﺎی ﺗﻠﻔن و ﻏﯾره را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ رﺋﯾس ﻣؤﺳﺳﮫ اطﻼع دھﻧد ،ﺗﺎ اﮔر
ﮐودک ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺑﯾﻣﺎر ﺷود و ﯾﺎ ﯾﮏ واﻗﻌﮫ اﺿطراری رخ دھد ،در دﺳﺗرس ﺑﺎﺷﻧد.

 - ٢ﺣﺿور – ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر – زﻣﺎن ﺗﻌطﯾل ﺷدن – ﺗﻌطﯾﻼت
١- ٢
٢- ٢
٣- ٢

۴- ٢

۵- ٢
۶- ٢

٧- ٢

ﺑرای ﺣﻔظ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﮐودک و ﮔروه ،ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﮫ ﮐودک ﺑﮫ طور ﻣﻧظم در ﻣؤﺳﺳﮫ ﺣﺎﺿر ﺷود.
اﮔر اﺣﺗﻣﺎل ﻣﯾرود ﮐﮫ ﮐودک اﺿﺎﻓﮫ از  ٣روز ﺣﺎﺿر ﻧﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﺳﺋول ﮔروه وﯾﺎ ﺑﮫ رﺋﯾس ﻣؤﺳﺳﮫ
اطﻼع داده ﺷود .ﺑﮫ ﮔروه ﻣراﻗﺑت ﺗﻣﺎم روزه ﺑﺎﯾد در روز اول ﻏﯾﺑت ﮐودک ،اطﻼع داده ﺷود.
اﯾن ﻣؤﺳﺳﮫ ﺑﮫ طورﻣﻌﻣول از دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ ﺑﺎز ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﺗﻌطﯾﻼت رﺳﻣﯽ ،ﺗﻌطﯾﻼت
ﻣؤﺳﺳﮫ و زﻣﺎن اﺿﺎﻓﯽ ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﻣؤﺳﺳﮫ )ﺑﻧد  .(٧- ٢ﺣق ﺗﻐﯾﯾردادن ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﻣؤﺳﺳﮫ را ،ﺗﻧﮭﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن اداره ﮐﻧﻧده ﻣؤﺳﺳﮫ ،ﺑﻌد از اﺳﺗﻣﺎع ﺷورای واﻟدﯾن دارد.
اوﻗﺎت ﺣﺿوردر ﻣؤﺳﺳﮫ ﺑر اﺳﺎس ﺗواﻓق اﻧﺟﺎم ﺷده در زﻣﯾﻧﮫ زﻣﺎن ﻣراﻗﺑت ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﺿﻣﯾﻣﮫ ١
درج ﺷده اﺳت .ﻣراﻗﺑت ازﮐودﮐﺎن ﺗوﺳط ﮐﺎرﮐﻧﺎن اﯾن ﻣؤﺳﺳﮫ ﺑﻌد از ﺧﺗم زﻣﺎن ﺗﻌﯾﯾن ﺷده روزاﻧﮫ،
ﺗﺿﻣﯾن ﻧﻣﯾﺷود.
در اﯾن ﻣؤﺳﺳﮫ ،ﺳﺎل ﮐودﮐﺳﺗﺎن ،ﺑﺎ ﺧﺗم ﺗﻌطﯾﻼت ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ،آﻏﺎز ﻣﯾﺷود و ﺧﺎﺗﻣﮫ ﻣﯾﯾﺎﺑد.
ﺳﺎزﻣﺎن اداره ﮐﻧﻧده ،زﻣﺎن ﺗﻌطﯾﻼت اﯾن ﻣؤﺳﺳﮫ را ﺑﻌد ازاﺳﺗﻣﺎع ﺷورای واﻟدﯾن ،ﺑﺎﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗوﺻﯾﮫ
اﻧﺟﻣن ﺻﻧﻔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اداره ﮐﻧﻧده و ﻣرﺟﻊ ﻧظﺎرت ﮐﻠﯾﺳﺎ و در ﺻورت ﻟزوم ﺑﺎ ﻣﺷورت ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﻣﺣﻠﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯾﮑﻧد.
زﻣﺎن اﺿﺎﻓﯽ ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﻣؤﺳﺳﮫ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﮔروه ھﺎی اﯾن ﻣؤﺳﺳﮫ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣوﺟب دﻻﯾل زﯾر ﺻورت
ﮔﯾرد :ﺑﯾﻣﺎری ،ﺣﮑم دوﻟﺗﯽ ،ﺗﻌﮭد ﺑﮫ آﻣوزش ﺣﯾن ﺧدﻣت ،ﮐﻣﺑود ﮐﺎرﻣﻧد ﻣﺗﺧﺻص و ﻧﻘﺎﯾص
درﻣؤﺳﺳﮫ .درﭼﻧﯾن ﻣواردی ﺑﮫ ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،در ﺳرﯾﻌﺗرﯾن زﻣﺎن ﻣﻣﮑن ،اطﻼع داده ﻣﯾﺷود.

 - ٣ﺳﮭم ھزﯾﻧﮫ واﻟدﯾن
 ١- ٣ﺑﺎ ﺛﺑت ﻧﺎم در اﯾن ﻣؤﺳﺳﮫ ،ﺳﮭم ھزﯾﻧﮫ واﻟدﯾن و اﺣﺗﻣﺎﻻ ً اﺿﺎﻓﮫ ﺑر آن ،ﭘول ﻏذا اﺧذ ﻣﯾﺷود.
ﺳﮭم ھزﯾﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﺗﺎ ﭘﻧﺟم ﻣﺎه ﭘرداﺧت ﺷده ﺑﺎﺷد .ﺗﻐﯾﯾرات در ﺳﮭم ھزﯾﻧﮫ و ﭘول ﻏذا ،ﻓﻘط در
ﺻﻼﺣﯾت ﺳﺎزﻣﺎن اداره ﮐﻧﻧده اﯾن ﻣؤﺳﺳﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷد.
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 ٢- ٣ﺳﮭم ھزﯾﻧﮫ واﻟدﯾن ،ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﻣﺷﺎرﮐت آﻧﺎن در ﺗﻣﺎم ﻣﺻﺎرف اﯾن ﻣؤﺳﺳﮫ و از ھﻣﯾن ﻟﺣﺎظ ﺑﺎﯾد
در طول ﺗﻌطﯾﻼت ،در زﻣﺎن ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﻣوﻗت )ﺑﻧد  ،(٢- ٧در طول ﻏﯾﺑت طوﻻﻧﯽ ﮐودک و ﺗﺎ ﺗﺎﺛﯾر ﻓﺳﺦ
ﻗرارداد ھم ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷود.
ﺑرای ھﻣﮫ ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣؤﺳﺳﮫ را در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﺗرک ﻣﯾﮑﻧﻧد و ﺑﮫ ﺧﺻوص ﮐودﮐﺎن
ﻣدرﺳﮫ ای و ﯾﺎ ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣؤﺳﺳﮫ دﯾﮕری ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯾﺷوﻧد ،ﺑﺎﯾد ﺳﮭم ھزﯾﻧﮫ واﻟدﯾن ﺗﺎ آﺧرﻣﺎھﯽ ﮐﮫ
ﺗﻌطﯾﻼت ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ﺷروع ﻣﯾﺷود ،ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷود .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اداﻣﮫ ﻣراﻗﺑت از ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ وارد
ﻣدرﺳﮫ ﻣﯾﺷوﻧد ،ﺗﺎ ﺷروع ﻣدرﺳﮫ ﻣواﻓﻘت ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد ﺳﮭم ھزﯾﻧﮫ واﻟدﯾن ﺗﺎ آﺧر ﻣﺎھﯽ ﮐﮫ اوﻟﯾن روز
ﮐﺎری آﻏﺎز ﻣدرﺳﮫ در آن اﺳت ،ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷود.
 ٣- ٣اﮔر ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﺎوﺟود درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ از ﺑودﺟﮫ ﻋﻣوﻣﯽ )ﺗﺄﻣﯾن ھزﯾﻧﮫ ﺳﮭم واﻟدﯾن ﺗوﺳط
اداره ﮐودﮐﺎن و ﺟواﻧﺎن/اداره اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ/ﺷﮭرداری( ﻗﺎدر ﺑﮫ ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ﻧﺑﺎﺷﻧد ،اﻣﮑﺎن دارد ﮐﮫ
ﺳﺎزﻣﺎن اداره ﮐﻧﻧده ﻣؤﺳﺳﮫ در ﻣوارد ﻣﺳﺗدل ،ازﻣﻘدارﺳﮭم ھزﯾﻧﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮑﺎھد.

 - ۴ﻧظﺎرت
١- ۴
٢- ۴

٣- ۴

۴- ۴
۵- ۴
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ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺗرﺑﯾﺗﯽ در طول ﻣدت ﻣراﻗﺑت ﻣورد ﺗواﻓق در ﻣؤﺳﺳﮫ ،ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﮐودﮐﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﺎن ﺳﭘرده
ﺷده اﺳت ،ﺑر ﻋﮭده دارﻧد.
در راه رﻓت و ﺑرﮔﺷت ﺑﮫ ﻣؤﺳﺳﮫ ،ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﮐودک را ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ او ﺑﮫ ﻋﮭده دارﻧد.
ﺑﺎﻟﺧﺻوص ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﺳﺋول ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﮐودک ﺑﮫ ﻧﺣو ﻣﻘﺗﺿﯽ از ﻣؤﺳﺳﮫ روزاﻧﮫ ﺗﺣوﯾل
ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود .ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣطﺎﺑق رﺿﺎﯾﺗﻧﺎﻣﮫ ﻣﮑﺗوب ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﺳﺎزﻣﺎن اداره ﮐﻧﻧده ﻣؤﺳﺳﮫ ،ﻓﯾﺻﻠﮫ
ﻣﯾﮑﻧﻧد )ﺿﻣﯾﻣﮫ  (١١ﮐﮫ آﯾﺎ ﮐودک ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه دارد ﺗﻧﮭﺎ ﺧﺎﻧﮫ ﺑرود .اﮔر ﮐودک ازطرﯾق ﯾﮑﯽ از
ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﯾﺎ اﻓراد ﻣﻌرﻓﯽ ﺷده )ﺿﻣﯾﻣﮫ  (١٠از ﻣؤﺳﺳﮫ ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﻧﺗواﻧد ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ
ﻣؤﺳﺳﮫ ﺑﮫ طور ﺧﺎص اطﻼع داده ﺷود .اﮔر واﻟدﯾن ﮐﮫ ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐودک اﻧد ،ﺟدا زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد
و ﺑﺎ ﺗواﻓق ﯾﮑدﯾﮕر وﯾﺎ ﺑر اﺳﺎس ﺣﮑم دادﮔﺎه ﮐودک ﺑﮫ طور ﻣﻌﻣول ﻧزد ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد ،ﺣق
ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﺑﺎ ﺳرﭘرﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮐودک ﺑﮫ طور ﻣﻌﻣول ﻧزد او زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧد.
وظﯾﻔﮫ ﻧظﺎرﺗﯽ ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﮫ طور ﻣﻌﻣول ﺑﮫ ﻣﺟرد ﺗﺣوﯾل دادن ﮐودک ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺗرﺑﯾﺗﯽ در
داﺧل ﻣؤﺳﺳﮫ ،ﺧﺗم ﻣﯾﺷود .وﺑﮫ ﻣﺟرد ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓﺗن ﮐودک از ﻣؤﺳﺳﮫ ﺗوﺳط ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﯾﺎ ﻓرد
ﻣﻌرﻓﯽ ﺷده ﺑﮫ ﻣؤﺳﺳﮫ ،آﻏﺎز ﻣﯾﺷود .اﮔرﺳرﭘرﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐودک ﻣﮑﺗوﺑﯽ اطﻼع داده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻓرزﻧدش
ﻣﯾﺗواﻧد ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑرود و ﯾﺎ در ﻣوارد اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﻣﺣل دﯾﮕری ﺧﺎرج ازﻣؤﺳﺳﮫ ﺑرود ،ﻣﺳﺋوﻟﯾت
ﻧظﺎرت ﺳرﭘرﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﺑﮫ ﻣﺟردی ﮐﮫ ﮐودک ﻣؤﺳﺳﮫ را ﺗرک ﮐﻧد ،ﺷروع ﻣﯾﺷود .اﮔر واﻟدﯾن ﮐﮫ
ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐودک اﻧد ،ﺟدا زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﺎ ﺗواﻓق ﯾﮑدﯾﮕر وﯾﺎ ﺑر اﺳﺎس ﺣﮑم دادﮔﺎه ﮐودک ﺑﮫ
طور ﻣﻌﻣول ﻧزد ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد ،ﺣق ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﺑﺎ ﺳرﭘرﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮐودک ﺑﮫ
طور ﻣﻌﻣول ﻧزد او زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧد.
در ﻣراﺳم دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ )ﻣﺛل ﺟﺷن ھﺎ و ﮔﺷت و ﮔذارھﺎ( ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻧظﺎرت ﺑر
ﮐودﮐﺎن را ﺑر ﻋﮭده دارﻧد ،ﻣﮕر آﻧﮑﮫ ﺗواﻓق دﯾﮕری در ﻣورد وظﯾﻔﮫ ﻧظﺎرت ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻧظﺎرت ﺑر ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﻣﯾروﻧد ،در طول ﻣدت ﻣراﻗﺑت در ﻣؤﺳﺳﮫ ،ﺑر ﻋﮭده
ﻣؤﺳﺳﮫ اﺳت .در راه رﻓت و ﺑرﮔﺷت ﺑﮫ ﻣؤﺳﺳﮫ و در طول ﺷرﮐت در ﻣراﺳم ﺧﺎرج از ﻣؤﺳﺳﮫ ﮐﮫ
ﻣﺟوز ﺷرﮐت در آن از طرف ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﻣﺿﺄ ﺷده اﺳت ،ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﮐودک راﺳرﭘرﺳﺗﺎن
ﻗﺎﻧوﻧﯽ او ﺑﮫ ﻋﮭده دارﻧد.
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 – ۵ھﻣﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن اداره ﮐﻧﻧده ﺑﺎ ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ
 ١- ۵در ﺻورت ﺑروز ﻣﺷﮑﻼت در راﺑطﮫ ﺑﯾن واﻟدﯾن )ﻣﺛل ﺟداﯾﯽ ،طﻼق و ﻏﯾره( اﻣﮑﺎن دارد اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ
ﺑر ﻣراﻗﺑت از ﮐودک ﺗﺄﺛﯾر ﺑﮕذارﯾد .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ و آﺳﺎﯾش ﮐودﮐﯽ ﮐﮫ ﻣراﻗﺑت او ﺑﮫ ﻣؤﺳﺳﮫ ﺳﭘرده
ﺷده اﺳت ،اداﻣﮫ ھﻣﮑﺎری ﺑدون ﻣﺷﮑل ﺑﺎ طرف ﻗرارداد ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت.
 ٢- ۵ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣوظف اﻧد در ﺻورت وﺟود ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﺑر ﻧﺣوه ﻣراﻗﺑت از ﮐودک
ﺗﺄﺛﯾر دارد )ﻣﺎﻧﻧد ﺟداﯾﯽ( ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ
ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘل ،راه ﺣﻠﯽ )ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل در ﻣورد رﻓﺗﺎر ﺑﺎ ﮐودک در ﻣﺣوطﮫ ﻣؤﺳﺳﮫ( ﭘﯾدا ﻧﻣﺎﯾﻧد و
ﺳﺎزﻣﺎن اداره ﮐﻧﻧده ﻣؤﺳﺳﮫ را ﺗﺎ ﺣدی ﮐﮫ ﺑرای آﺳﺎﯾش ﮐودک و اداﻣﮫ ﻣراﻗﺑت ﺑﻼ اﺷﮑﺎل از ﮐودک
ﻻزم اﺳت ،از ﻣﺷﮑل ﺑوﺟود آﻣده و راه ﺣل ﻣرﺑوطﮫ ﻣطﻠﻊ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 ٣- ۵ﺳﺎزﻣﺎن اداره ﮐﻧﻧده ﻣؤﺳﺳﮫ و ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺗرﺑﯾﺗﯽ آن ﻣﺳﺋوﻟﻧد ﮐﮫ در ﺻورت ﺑروز ﻣﺷﮑﻼت ﺑﯾن
ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐودک ،ﻣراﻗب آﺳﺎﯾش ﮐودک ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺑﯾطرف ﺑﺎﺷﻧد.
 - ۶ﺑﯾﻣﮫ ھﺎ
 ١- ۶ﺑر اﺳﺎس ﻣﻘررات ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﻌﺗﺑرﻓﻌﻠﯽ ،ھﻣﮫ ﮐودﮐﺎن درھﻣﮫ ﺳﻧﯾن ،در ﻣوارد زﯾر در ﺑراﺑر ﺣﺎدﺛﺎت ﺑﯾﻣﮫ
ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد )ﻗﺎﻧون اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ (VII
در راه رﻓت وﺑرﮔﺷت ﺑﮫ ﻣؤﺳﺳﮫ،
در زﻣﺎن ﺗوﻗف در ﻣؤﺳﺳﮫ،
در ﻣوﻗﻊ ﮐﻠﯾﮫ ﻣراﺳم ﻣؤﺳﺳﮫ ﮐﮫ در ﺧﺎرج از ﻣﺣوطﮫ ﻣؤﺳﺳﮫ ﺑرﮔزار ﻣﯾﺷود )ﮔﺷت وﮔذار ،ﺟﺷن ھﺎ و
ﻏﯾره(.
ﺑﮫ واﻟدﯾن ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯾﺷود ﺑرای ﮐودﮐﺎن ﺑزرﮔﺗراز  ٧ﺳﺎل ،ﯾﮏ ﺑﯾﻣﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﻧﻌﻘد ﺳﺎزﻧد.
 ٢- ۶ھﻣﮫ ﺣﺎدﺛﺎﺗﯽ ﮐﮫ درراه رﻓت وﺑرﮔﺷت ﺑﮫ ﻣؤﺳﺳﮫ رخ ﺑدھد وﺑﮫ ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ ﭘزﺷﮑﯽ ﺿرورت ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾد ﺑﮫ
رﺋﯾس ﻣؤﺳﺳﮫ اطﻼع داده ﺷود ،ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ روﻧد درﺧواﺳت ﺧﺳﺎرت ﺑﯾﻣﮫ ای ،آﻏﺎز ﺷود.
 ٣- ۶ﺳﺎزﻣﺎن اداره ﮐﻧﻧده ﻣؤﺳﺳﮫ و ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣؤﺳﺳﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﯾراد ﺧﺳﺎرت ،ﺗﻌوﯾض و ﯾﺎ ﮔم ﺷدن ﻟﺑﺎﺳﮭﺎ
و وﺳﺎﺋل ﮐودﮐﺎن را ،ﭼﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻋﻣدی و ﭼﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺑﯽ دﻗﺗﯽ ﺷدﯾد ،ﺑرﻋﮭده ﻧﻣﯾﮕﯾرﻧد .اﯾن اﻣر در
ﺑﺎره اﺳﺑﺎب ﺑﺎزی ،دوﭼرﺧﮫ وﺳﺎﯾر اﺷﯾﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﮐودک ﺑﺎ ﺧود ﻣﯾﺂورد ،ھم ﺻدق ﻣﯾﮑﻧد.
 - ٧ﻣﻘررات در ﻣوارد ﺑﯾﻣﺎری
 ١- ٧ﻣﻘررات ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣوارد ﺑﯾﻣﺎری ،ﺑﮫ طور ﺧﺎص ﺑﯾﻣﺎری ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣراﺟﻊ ﻣﺳﺋول اﻋﻼم ﺷود،
ﻣﻧﻊ ﺣﺿورﮐودک و ﺑﺎزﮔﺷت او ﺑﻌد ازﺑﯾﻣﺎری ،ﻣطﺎﺑق ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت ازﻋﻔوﻧت ) (IfSGﻣﯾﺑﺎﺷد.
 ٢- ٧ﻣطﺎﺑق ﺟﻣﻠﮫ دوم ﺑﻧد  ۵ﻣﺎده  ٣۴ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت از ﻋﻔوﻧت ،ﺑﺎﯾد واﻟدﯾن و ﺳﺎﯾر ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ
ﮐودک ،رﺳﻣﺎ ً از ﻣﻘررات ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت ازﻋﻔوﻧت ﻣطﻠﻊ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺣوﯾل اطﻼﻋﯾﮫ ﭼﺎﭘﯽ ﺿﻣﯾﻣﮫ ٩
اﻧﺟﺎم ﻣﯾﺷود.
 ٣- ٧ﻣطﺎﺑق ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت ازﻋﻔوﻧت ،ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ از ﺟﻣﻠﮫ در ﻣوارد زﯾر ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﯾﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت
ﻋﻣوﻣﯽ دﯾﮕر ﺑرود:
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۴- ٧

۵- ٧
۶- ٧

٧- ٧

٨- ٧

اﮔر ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎری ﻋﻔوﻧﯽ ﺷدﯾد ﻣﺎﻧﻧد دﯾﻔﺗری ،ﮐوﻟرا )وﺑﺎ( ،ﺣﺻﺑﮫ )ﺗﯾﻔوﺋﯾد( ،ﺳل )ﺗوﺑرﮐوﻟوز( ،اﺳﮭﺎل
و اﺳﺗﻔراغ ﺑر اﺛر ﻣﯾﮑرب ) EHECاﺷرﯾﺷﯾﺎ ﮐﻠﯽ اﻧﺗروھﻣوراژﯾﮏ( و اﺳﮭﺎل ﺧوﻧﯽ ﻣﯾﮑرﺑﯽ
)ﺷﯾﮕﻠوز( ﻣﺑﺗﻼ ﺑﺎﺷد،
اﮔر ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﻋﻔوﻧﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ روﻧد آن در ﻣوارد ﺧﺎص ﻣﯾﺗواﻧد ﻣﺷﮑل و ھﻣراه ﺑﺎ ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ ﺑﺎﺷد،
ﻣﺎﻧﻧد ﺳﯾﺎه ﺳرﻓﮫ ،ﺳرﺧﮑﺎن )ﺳرﺧﮏ( ،ﮔوﺷﮏ )اورﯾون( ،ﻣﺧﻣﻠﮏ ،آﺑﻠﮫ ﻣرﻏﺎن ،ﻣﻧﻧژﯾت ،ﻋﻔوﻧت
ﻣﻧﻧﮕوﮐوﮐﯽ ،ﻣردارداﻧﮫ )زردزﺧم( ﻣﺳری ﯾﺎ ھﭘﺎﺗﯾت،
اﮔر ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺷﭘش ﺳر ﯾﺎ ﺟرب )ﮔﺎل( ﺑﺎﺷد و ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ آن ﺧﺗم ﻧﺷده ﺑﺎﺷد،
اﮔر ﮐودک ﮐﻣﺗر از  ۶ﺳﺎل ،ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﻋﻔوﻧﯽ ﻣﻌده و روده ﺷده ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ ﻣﺷﮑوک ﺑﮫ اﺑﺗﻼ ﺑﺎﺷد.
ﺳراﯾت دھﻧدﮔﺎن ﻣﯾﮑرﺑﮭﺎی ﮐوﻟرا )وﺑﺎ( ،دﯾﻔﺗری ،EHEC ،ﺣﺻﺑﮫ )ﺗﯾﻔوﺋﯾد( ،ﺷﺑﮫ ﺣﺻﺑﮫ )ﭘﺎراﺗﯾﻔوﺋﯾد(
و اﺳﮭﺎل ﺧوﻧﯽ )ﺷﯾﮕﻠوز( ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﺻدﯾق اداره ﺑﮭداﺷت و ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﻣﻘررات ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻗداﻣﺎت
اﺣﺗﯾﺎطﯽ ،اﺟﺎزه ورود ﺑﮫ ﻣؤﺳﺳﮫ ﯾﺎ ﺷرﮐت در ﻣراﺳم را دارﻧد.
ھﻣﭼﻧﯾن در ﻣورد ﺳرﻣﺎﺧوردﮔﯽ ﻏﯾرﻋﺎدی ھﻣراه ﺑﺎ ﺗب ،و ھﻣﭼﻧﯾن اﺳﺗﻔراغ ،اﺳﮭﺎل ،ﺗب و اﻣﺛﺎل آن
ﺑﺎﯾد ﮐودک در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧد.
ﺳﺎزﻣﺎن اداره ﮐﻧﻧده ﻣؤﺳﺳﮫ و ﯾﺎ رﺋﯾس ﻣؤﺳﺳﮫ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺟﮭت ﺑﺎزﮔﺷت ﮐودک ﺑﮫ ﻣؤﺳﺳﮫ،از ﺳرﭘرﺳت
ﻗﺎﻧوﻧﯽ او ،ﯾﮏ اظﮭﺎر ﻧﺎﻣﮫ ﮐﺗﺑﯽ وﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﺻدﯾﻘﻧﺎﻣﮫ از ﭘزﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ طﯽ آن ﻣطﺎﺑق
ﺑﻧد  ١ﻣﺎده  ٣۴ﻗﺎﻧون ﺣﻔﺎظت از ﻋﻔوﻧت ،ﺗﺄﯾﯾد ﺷود ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﻧظر ﭘزﺷﮏ ،ﻧﮕراﻧﯽ در ﻣورد
ﺳراﯾت دادن ﺑﯾﻣﺎری ﯾﺎ ﺷﭘش ﺑرطرف ﺷده اﺳت )ﺿﻣﯾﻣﮫ .(٨
در ﻣوارد ﺧﺎص و ﻓﻘط در ﺻورت ﺗواﻓق ﮐﺗﺑﯽ ﺑﯾن ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺗرﺑﯾﺗﯽ ،و در
ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده از دارو در طول ﻣدت ﻣراﻗﺑت از ﮐودک ﺿروری ﺑﺎﺷد ،داروھﺎی ﺗﺟوﯾز ﺷده
ﺗوﺳط ﭘزﺷﮏ ،ﺗوﺳط ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺗرﺑﯾﺗﯽ داده ﻣﯾﺷود )ﺿﻣﯾﻣﮫ .(۴
اﮔر واﻟدﯾن ﮐﮫ ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐودک اﻧد ،ﺟدا زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﺎ ﺗواﻓق ﯾﮑدﯾﮕر وﯾﺎ ﺑر اﺳﺎس ﺣﮑم
دادﮔﺎه ﮐودک ﺑﮫ طور ﻣﻌﻣول ﻧزد ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد ،ﺣق ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﺑﺎ ﺳرﭘرﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﮐودک ﺑﮫ طور ﻣﻌﻣول ﻧزد او زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧد.

 – ٨ﺷورای واﻟدﯾن
ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،از طرﯾق ﺷورای واﻟدﯾن ،ﮐﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ از طرﯾق اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت داﯾر ﻣﯾﺷود،در اﻣور
ﻣؤﺳﺳﮫ ﻣﺷﺎرﮐت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد) .در اﯾن ﺑﺎره ﻣﻘررات وزارت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺑﺎره ﺗﺷﮑﯾل و وظﺎﯾف
ﺷورای واﻟدﯾن ﻣطﺎﺑق ﻣﺎده  ۵ﻗﺎﻧون ﻣراﻗﺑت روزاﻧﮫ از ﮐودﮐﺎن و ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﻣراﺟﻊ ﮐﻠﯾﺳﺎ در ﺑﺎره
ﺗﺷﮑﯾل و وظﺎﯾف ﺷورای واﻟدﯾن در ﺑﺧش ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دﻓﺗرﭼﮫ ﺛﺑت ﻧﺎم ،ﻣﻼﺣظﮫ ﺷود(.

 - ٩ﻓﺳﺦ ﻗرارداد
 ١- ٩ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﯾﺗواﻧﻧد در طول ﮐودﮐﺳﺗﺎن ،ﺳﺎل ﻗرارداد را ﺑﮫ طور ﻋﺎدی در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ،ﺑﺎ ﻣﮭﻠﺗﯽ
ﺑراﺑر ﭼﮭﺎر ھﻔﺗﮫ ﺑﮫ طور ﮐﺗﺑﯽ ﻓﺳﺦ ﻧﻣﺎﯾﻧد .در ﺻورﺗﯽ ھم ﮐﮫ ﮐودک در طول ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐودﮐﺳﺗﺎن
ﻣﯾرود ،وارد ﻣدرﺳﮫ ﺷود ،ﺑﺎﯾد ﻓﺳﺦ ﻗرارداد ﺻورت ﮔﯾرد .ﻓﺳﺦ ﻋﺎدی ﻗرارداد در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ﻗﺑل از
ﻣﺎھﯽ ﮐﮫ ﺗﻌطﯾﻼت ﮐودﮐﺳﺗﺎن آﻏﺎز ﻣﯾﺷود ،ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت.
 ٢- ٩اﮔر ﮐودک ﻣطﺎﺑق ﺑﻧد  ،١- ١ﺑﻌد از ﺧﺗم ﺳﺎل ﮐودﮐﺳﺗﺎن ،وارد ﻣدرﺳﮫ ﺷود ،ﻓﺳﺦ ﻗرارداد ﻻزم ﻧﻣﯾﺑﺎﺷد.
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 ٣- ٩ﺳﺎزﻣﺎن اداره ﮐﻧﻧده اﯾن ﻣؤﺳﺳﮫ ،ﻣﯾﺗواﻧد ﻗرارداد را ﺑﮫ طور ﻋﺎدی و ﺑﮫ ﺻورت ﻣﮑﺗوب ،ﺑﺎ ﻣﮭﻠﺗﯽ
ﺑراﺑر ﭼﮭﺎر ھﻔﺗﮫ در آﺧر ﻣﺎه و ﺑﺎ اظﮭﺎر دﻻﯾل ،ﻓﺳﺦ ﻧﻣﺎﯾد .دﻻﯾل ﻓﺳﺦ ﻗرارداد از ﺟﻣﻠﮫ ﻣوارد زﯾر
اﺳت:
ﻏﯾﺑت ﻏﯾرﻣوﺟﮫ ﮐودک در ﻣؤﺳﺳﮫ اﺿﺎﻓﮫ از  ۴ھﻔﺗﮫ ﻣﺗواﻟﯽ،
ﻋدم رﻋﺎﯾت ﻣﮑرر وظﺎﯾف ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﮫ ﺷرح ﻣﻧدرج در اﯾن ﻣﻘررات ﺑﺎ وﺟود ﭼﻧدﯾن اﺧطﺎرﯾﮫ
ﻣﮑﺗوﺑﯽ،
ﻋدم ﭘرداﺧت ﺳﮭم ھزﯾﻧﮫ واﻟدﯾن ﺑﮫ ﻣدت ﺳﮫ ﻣﺎه ﺑﺎ وﺟود اﺧطﺎرﯾﮫ ﻣﮑﺗوﺑﯽ،
و ﯾﺎ ﺑرطرف ﻧﺷدن اﺧﺗﻼف ﻧظراﺳﺎﺳﯽ ﺑﯾن ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﻣؤﺳﺳﮫ درﺑﺎره ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗرﺑﯾﺗﯽ
ﻣؤﺳﺳﮫ و ﯾﺎ در ﺑﺎره ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗﻘوﯾﺗﯽ ﺧﺎص ﻣﻧﺎﺳب ﮐودک ﺑﺎ وﺟود اﻧﺟﺎم ﻣذاﮐره ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺗواﻓق
ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن اداره ﮐﻧﻧده.
ﻣراﻋﺎت ﻧﮑردن ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎی ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﮫ ﺷرح ﻣﻧدرج در ﺑﻧد  ۵اﯾن ﻣﻘررات ﺑﺎ وﺟود اﻧﺟﺎم
ﻣذاﮐره ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن اداره ﮐﻧﻧده ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺗواﻓق.
ﺣق ﻓﺳﺦ ﻗرارداد ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﮭم )ﻓﺳﺦ ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻗرارداد( ﺑﮫ ﺟﺎی ﺧود ﻣﺣﻔوظ اﺳت.

 – ١٠ﺣﻔﺎظت از اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ
 ١- ١٠ھﻣﮫ اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ درﺑﺎره ﺗرﺑﯾت ،آﻣوزش وﻣراﻗﺑت از ﮐودک ﮐﮫ در ﻣؤﺳﺳﮫ ﺛﺑت و از آن اﺳﺗﻔﺎده
ﻣﯾﺷود ،ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘررات ﺣﻔﺎظت از اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ اﺳت .ﺳﺎزﻣﺎن اداره ﮐﻧﻧده ﻣؤﺳﺳﮫ ،رﻋﺎﯾت اﯾن
ﻣﻘررات ﺣﻔﺎظت از اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ را ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯾﮑﻧد.
 ٢- ١٠اراﺋﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ اﺷﺧﺎﺻﯽ ﯾﺎ ﻣراﺟﻌﯽ در ﺧﺎرج از ﻣؤﺳﺳﮫ ﻓﻘط زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺟﺎز اﺳت ﮐﮫ ﻣﺻوﺑﮫ ﻗﺎﻧوﻧﯽ
ﻣرﺑوطﮫ و ﯾﺎ اﺟﺎزه ﻣﮑﺗوب ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ اراﺋﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد.
 ٣- ١٠ﺟﻣﻊ آوری ،ﭘردازش و اﺳﺗﻔﺎده از اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﮭﯾﮫ ﻣﺳﺗﻧدات آﻣوزﺷﯽ و ﺗرﺑﯾﺗﯽ ﻣﺷروط ﺑﮫ
رﺿﺎﯾت ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺻورت ﻣﮑﺗوب ﺑﺎﺷد )ﺿﻣﯾﻣﮫ ھﺎی  ١۴و .(١۵
 ۴- ١٠ﻧﺷر ﻋﮑﺳﮭﺎی ﮐودک در ﻣﯾدﯾﺎی ﭼﺎﭘﯽ و/ﯾﺎ در اﯾﻧﺗرﻧت ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ رﺿﺎﯾت ﻣﮑﺗوب ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ
ﮐودک ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد )ﺿﻣﯾﻣﮫ ھﺎی  ١۶و .(١٧
 – ١١ﻻزم اﻻﺟرا ﺑودن ﻣﻘررات
 ١- ١١ﮐﻠﯾﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎھﺎی در ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠف ﻣوظف ﺑﮫ رﻋﺎﯾت ھﻣﮫ ﻣﻘررات اﯾن ﻣؤﺳﺳﮫ روزاﻧﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .ھرﮔوﻧﮫ
ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎ اﻧﺣراف از اﯾن ﻣﻘررات ﻓﻘط ﺑﺎ ﻣﺟوز ﮐﺗﺑﯽ ﺑﺧش اداری ﺣوزه اﺳﻘف اﻋظم اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت
 - ١٢ﻓﮭرﺳت ﺿﻣﯾﻣﮫ ھﺎی ﻣﻘررات ﻣؤﺳﺳﮫ روزاﻧﮫ ﮐودﮐﺎن
-١

-٢
-٣
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ﻣﻘررات ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗرارداد
ﻗرارداد ﺛﺑت ﻧﺎم )ﺿﻣﯾﻣﮫ (١
ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﺑرای اداﻣﮫ ﻣراﻗﺑت ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻣراﻗﺑت در ﮔروه ﮐودﮐﺎن ﺧردﺳﺎل )ﺿﻣﯾﻣﮫ (٢
ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﺑرای ﺗﻣدﯾد ﻣراﻗﺑت از ﮐودﮐﺎن ﻣدرﺳﮫ ای )ﺿﻣﯾﻣﮫ (٣
ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ ﻗرارداد ﺛﺑت ﻧﺎم در ﻣورد دادن دارو )ﺿﻣﯾﻣﮫ (۴
ﻣﺟوز ﺑرداﺷت از ﺣﺳﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﻣورد ﺳﮭم ھزﯾﻧﮫ واﻟدﯾن )ﺿﻣﯾﻣﮫ (۵
اطﻼﻋﺎت ﺑﻧﯾﺎدی
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-۴

-۵

ورﻗﮫ ﺛﺑت ﻧﺎم )ﺿﻣﯾﻣﮫ (۶
ﺗﺻدﯾﻘﻧﺎﻣﮫ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﭘزﺷﮑﯽ ﻣطﺎﺑق ﻣﺎده  ۴ﻗﺎﻧون ﻣراﻗﺑت روزاﻧﮫ از ﮐودﮐﺎن و ﻣﻘررات ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﭘزﺷﮑﯽ )ﺿﻣﯾﻣﮫ (٧
دﺳﺗوراﻟﻌﻣل وزارت ﻓرھﻧﮓ و وزارت ﮐﺎر و اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﭘزﺷﮑﯽ ﻣطﺎﺑق
ﻣﺎده  ۴ﻗﺎﻧون ﻣراﻗﺑت روزاﻧﮫ از ﮐودﮐﺎن )(KiTaG
اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ﻋدم ﺗردﯾد ﺑﻧد  ١ﻣﺎده  ۴ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾت از ﻋﻔوﻧت )ﺿﻣﯾﻣﮫ (٨
اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ واﻟدﯾن و ﺳﺎﯾر ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣطﺎﺑق ﺑﻧد  ۵ﻣﺎده  ٣۴ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾت از ﻋﻔوﻧت
)ﺿﻣﯾﻣﮫ (٩
اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣﻔﺎظت از اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺑرای واﻟدﯾن و ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ )ﺿﻣﯾﻣﮫ
(١٣
رﺿﺎﯾﺗﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ
رﺿﺎﯾﺗﻧﺎﻣﮫ  -ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓﺗن ﺗوﺳط اﻓراددﯾﮕر )ﺿﻣﯾﻣﮫ (١٠
رﺿﺎﯾﺗﻧﺎﻣﮫ  -ﮐودک ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯾرود )ﺿﻣﯾﻣﮫ (١١
رﺿﺎﯾﺗﻧﺎﻣﮫ در زﻣﯾﻧﮫ ﺑﻧد  ،١- ۶ﻣﻘررات ﻣؤﺳﺳﮫ روزاﻧﮫ ﺑرای ﮐودﮐﺎن )ﺿﻣﯾﻣﮫ (١٢
رﺿﺎﯾﺗﻧﺎﻣﮫ ﺑرای ﺛﺑت اطﻼﻋﺎت در ﻣورد ﻣﺳﺗﻧدﺳﺎزی آﻣوزش و ﭘرورش )ﺿﻣﯾﻣﮫ (١٣
رﺿﺎﯾﺗﻧﺎﻣﮫ در ﺑﺎره ﺿﺑط ﺻدا و ﺗﺻوﯾر )ﺿﻣﯾﻣﮫ (١۵
رﺿﺎﯾﺗﻧﺎﻣﮫ در ﺑﺎره اﻧﺗﺷﺎرات داﺧﻠﯽ )ﺿﻣﯾﻣﮫ (١۶
رﺿﺎﯾﺗﻧﺎﻣﮫ در ﺑﺎره ﻣراﺳم )ﻣدﯾﺎی ﭼﺎﭘﯽ ،وﺑﺳﺎﯾت )ﺿﻣﯾﻣﮫ (١٧
رﺿﺎﯾﺗﻧﺎﻣﮫ در ﺑﺎره دﻓﻊ ﮐﻧﮫ )ﺿﻣﯾﻣﮫ (١٨
ﺷورای واﻟدﯾن
دﺳﺗوراﻟﻌﻣل وزارت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﻣورد آﻣوزش و وظﺎﯾف ﺷورای واﻟدﯾن ﻣطﺎﺑق ﻣﺎده ۵
ﻗﺎﻧون ﻣراﻗﺑت روزاﻧﮫ از ﮐودﮐﺎن
ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﮐﻠﯾﺳﺎی در ﻣورد آﻣوزش و وظﺎﯾف ﺷورای واﻟدﯾن
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(c) Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg e. V., 2016

