النظام الداخلي لمركز الرعایة النھاریة لألطفال
یستند العمل في مركزنا للرعایة النھاریة لألطفال على النظام الداخلي الوارد فیما یلي الذي توافقون على
مضمونه عند توقیع عقد الرعایة ،كما یستند أیضا على األحكام القانونیة المعمول بھا مع اللوائح والتوجیھات
الحكومیة والكنسیة الصادرة لھذا الغرض وفق الصیغة الساریة المفعول لكل منھا.
تشمل مراكز الرعایة النھاریة لألطفال بموجب الكتاب الثامن لقانون الشؤون االجتماعیة – رعایة الشباب
واألطفال ) (SGB VIIIریاض األطفال– ومراكز رعایة أطفال المدارس ومراكز رعایة أُخرى .وتصنف ھذه
المؤسسات أو المجموعات بحسب قانون الرعایة النھاریة لألطفال )(Kindertagesbetreuungsgesetz
في والیة بادن فورتمبیرغ ) 1(Baden-Württembergوفقا ألوقات الرعایة كما یلي:
 .1ریاض األطفال )(Kindergärten
)لألطفال من عمر ال  ٣سنوات وحتى دخول المدرسة(
مراكز رعایة نھاریة تعمل بنظام مجموعات عمریة مختلطة
)(Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen
)على سبیل المثال :لألطفال من عمر سنتین حتى دخول المدرسة أو حتى عمر  ١٢سنة(
 .2مراكز رعایة األطفال الصغار/حضانات األطفال
)(Einrichtungen zur Kleinkindbetreuung
)الرعایة في حضانات األطفال (Kinderkrippen
تصنف ریاض األطفال ومراكز الرعایة النھاریة التي تعمل بنظام المجموعات العمریة المختلطة والمراكز الذي
تعمل بنظام دمج ذوي االحتیاجات الخاصة استنادا ألوقات الرعایة التي تقدمھا ،حیث یتم تصنیفھا على وجھ
الخصوص بالفئات التالیة:
 .1فئة مجموعات الدوام الجزئي )) – (HTتفتح قبل أو بعد الظھر(
 .2فئة مجموعات الدوام االعتیادي )) – (RGتفتح قبل وبعد الظھر(
 .3فئة مجموعات الدوام المطول )) – (VÖبدوام یومي مستمر دون انقطاع لمدة التقل عن  ٦ساعات(
 .4فئة مجموعات الدوام الیومي )) – (GTالكامل طوال الیوم مستمر(
 .1القبول
یمكن قبول الرعایة في المركز لالطفال من عمر سنة وحتى إتمام عمر ال  ٣سنوات )الحضانة
.1.1
(Krippeوللذین أتموا عمر ال  ٣سنوات حتى االلتحاق بالمدرسة كما یمكن قبول أطفال أصغر أو أكبر
سنا من األعمار المذكورة في المراكز التي تعمل بنظام مجموعات عمریة مختلطة ،في حال توفر األماكن
الشاغرة والكادر المختص الالزم لرعایتھم.
بإتمام األطفال ،الذین تتم رعایتھم ضمن مجموعات األطفال الصغار (الحضانات  ،(Krippenعمر ال
 ٣سنوات تنتھي العالقة التعاقدیة الخاصة برعایتھم ،إال إذا ما تم االتفاق بین أولیاء األمور والمؤسسة
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المسؤولة على استمرار عالقة التعاقدیة الخاصة برعایتھم .وھنا یكفي أن یستمر الطفل بعد إتمامه للسنة
الثالثة من العمر بالدوام بدون فترة انقطاع في مركز الرعایة في مجموعة محددة.
تنتھي عالقة الرعایة التعاقدیة للطفل الذي سوف یدخل المدرسة للمرة األولى ) (Schulanfängerمع
آخر یوم من عطلة المركز الصیفیة التي تسبق تاریخ دخوله المدرسة .ویمكن االتفاق على تمدید العالقة
التعاقدیة الخاصة بالرعایة حتى آخر یوم عمل یسبق الیوم األول لدخول المدرسة ).(Einschulung
یجب أن یلتحق األطفال  -الذین قد تم تأجیل دخولھم المدرسة  -بصف التقویة ما قبل المدرسة التابع
للمدرسة االبتدائیة ) .(Grundschulförderklasseإن استمرار دوام الطفل ،الذي تم تأجیل دخوله
المدرسة ،یتطلب عقدا جدیدا بین أولیاء األمور* )*أصحاب حق الحضانة( والمؤسسة المسؤولة عن
المركز.
یمكن قبول األطفال المعاقین بدنیا أوعقلیا أو نفسیا في المركز ،في حال توفر إمكانیة تلبیة
.1.2
احتیاجاتھم الخاصة ضمن إطار ظروف وإمكانیات المركز.
تضع المؤسسة المسؤولة بالتعاون مع الموظفین التربویین وبعد استشارة مجلس األھالي القواعد
.1.3
األساسیة لقبول األطفال في المركز.
لفحص طبي قبل قبوله في المركز (وفقا للمادة رقم  4من قانون مرافق
یجب أن یخضع كل طفل
.1.4
ٍ
رعایة األطفال  .)§ 4 KitaG /یمكن أن یشمل ذلك فحوصات طبیة وقائیة منتظمة .كما یترتب على
أولیاء األمور قبل التسجیل األولي تقدیم إثبات خطي للمركز
• بأنه تمت زیارة الطبیب قبل التسجیل بفترة وجیزة وتمت استشارته بخصوص التطعیم الكامل
والمناسب لسن الطفل بما یكفي وفقا لتوصیات اللجنة الدائمة للتطعیمات (اللجنة الدائمة
للتطعیمات( ،)STIKO :المادة رقم  ،34فقرة  10aمن قانون الحمایة من العدوى ،باأللمانیة:
 .(§ 34 Abs. 10a Infektionsschutzgesetz - IfSGوفي حال عدم تقدیم ھذا
اإلثبات ،فستقوم إدارة مركز الرعایة النھاریة لألطفال بتبلیغ وزارة الصحة.
• وأن یكون األطفال ،الذین بلغوا سن سنة من العمر على األقل ،قد تلقوا ما ال یقل عن لقاح واحد
ضد الحصبة أو أن تكون لدیھم مناعة كافیة ضد الحصبة،
• وأن یكون األطفال ،الذین بلغوا السنتین من العمر على األقل ،قد تلقوا ما ال یقل عن لقاحین ضد
الحصبة أو أن لدیھم مناعة كافیة ضد الحصبة،
• أو أالّ یكون من الممكن تطعیم الطفل بسبب موانع طبیة (وفقا للمادة رقم  ،20فقرة  ،8جملة  4من
قانون الحمایة من العدوى ،باأللمانیة.(§ 20 Absatz 8 Satz 4 IfSG :
إن لم یتم تقدیم اإلثباتات الالزمة ،فلن یكون من الممكن تقدیم الرعایة للطفل .وستقوم إدارة مركز
الرعایة النھاریة لألطفال بتبلیغ وزارة الصحة.
یتم قبول الرعایة بعد تقدیم وثیقة إجراء الفحص الطبي ،وبعد توقیع عقد الرعایة واستمارة القبول.
.1.5
یلتزم أولیاء األمور بإعالم المدیرة بأیة تغییرات تطرأ على حضانة األطفال أو على العنوان أو
.1.6
على أرقام الھواتف الشخصیة وأرقام الھواتف المخصصة للعمل وذلك فور حدوث ھذه التغییرات ،لكي
یتم التواصل معھم في حالة المرض المفاجئ للطفل أو أیة حالة طارئة أخرى.
.2

أوقات الرعایة – أوقات دوام المركز – أوقات إغالق المركز – اإلجازات
یجب أن یكون دوام الطفل في مركز الرعایة منتظما وذلك لصالح الطفل والمجموعة.
.2.1
في حال توقُع غیاب الطفل لمدة تزید عن ثالثة أیام یجب إبالغ مشرفة المجموعة أو المدیرة .
.2.2
وفي حال تلقي الطفل رعایة من فئة الدوام الیومي الكامل یتوجب التبلیغ في الیوم األول للغیاب.
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یفتح المركز عادة یومیا من یوم اإلثنین لغایة یوم الجمعة مع استثناء أیام األعیاد الرسمیة وفترات
.2.3
اإلجازات الخاصة بالمركز وأوقات توقیف الدوام اإلضافیة (الفقرة  .)2.7تحتفظ المؤسسة المسؤولة بحق
تعدیل أوقات الدوام بعد استشارة مجلس األھالي.
یكون دوام الطفل وفقا ألوقات الرعایة المتفق علیھا في العقد .وال یوجد ضمان لرعایة الطفل من
.2.4
قبل كادر المركز خارج أوقات الرعایة.
تبدأ "سنة ریاض األطفال" وتنتھي بنھایة العطلة الصیفیة في المركز.
.2.5
یتم تحدید العطل من قبل المؤسسة المسؤولة عن مركز الرعایة بعد استشارة مجلس األھالي مع
.2.6
أخذ توصیات اتحاد المؤسسات المسؤولة وھیئة اإلشراف الكنسیة بعین االعتبار والتنسیق مع البلدیة إذا
ما دعت الحاجة لذلك.
یمكن ان تؤدي األسباب التالیة ألیام تعطیل إضافیة لمركز الرعایة بأكمله أو لبعض مجموعات
.2.7
الرعایة بشكل فردي :المرض ،تعلیمات دوائر حكومیة ،االلتزام بدورات تدریبیة ،نقص الكادر المختص
وعیوب تشغیلیة .ویتم إعالم أولیاء األموربھذا بالسرعة الممكنة.
 .3قسط األھل )(Elternbeitrag
یفرض قسط األھل مقابل خدمة رعایة الطفل في المركز وكذلك یفرض بدل طعام إذا ما دعت
.3.1
الحاجة لذلك .یجب أن یتم دفع القسط مقدما لغایة الیوم الخامس من كل شھر .تحتفظ المؤسسة المسؤولة
بحق تغییر قیمة قسط األھل و/أو بدل الطعام.
إن قسط األھل ھو مساھمة مالیة في التكلفة التشغیلیة اإلجمالیة للمركز ولذلك یتوجب دفعه أیضا
.3.2
خالل فترات اإلجازات وعند اإلغالق المؤقت )الفقرة  - (2.7بحد أقصى ثالثة أسابیع -وعند غیاب
الطفل لفترة طویلة وكذلك حتى بدء سریان مفعول فسخ العقد).(Kündigung
یجب دفع قسط األھل حتى نھایة الشھر الذي تبدأ فیھ العطلة الصیفیة لكل األطفال الذین سوف یغادرون
المركز في نھایة "سنة ریاض األطفال" وباألخص أطفال المدارس أو األطفال المنتقلین إلى مركز رعایة
آخر .في حال كان ھناك اتفاق على تمدید العالقة التعاقدیة لرعایة األطفال الذین سوف یدخلون المدرسة
ألول مرة ،یتوجب دفع قسط األھل حتى نھایة الشھر الذي یقع فیه آخر یوم عمل یسبق أول یوم لدخول
المدرسة.
یمكن تخفیض القسط من قبل المؤسسة المسؤولة في حاالت معللة في حال لم یكن بمقدور أولیاء
.3.3
األمور تحمل تكلفة القسط بالرغم من تلقیھم إعانات من الجھات العامة )تح ُّمل قسط األھل من قبل دائرة
الشباب  /دائرة الشؤون االجتماعیة  /البلدیة(.
 .4واجب اإلشراف والرقابة
یعتبر العاملون التربویون مسؤولین عن األطفال الذین تركوا في عھدتھم خالل فترة الرعایة
.4.1
المتفق علیھا في المركز.
یعتبر أولیاء األمور مسؤولین عن أطفالھم على الطریق من وإلى المركز.
.4.2
تنتھي مسؤولیة أولیاء األمور باإلشراف والرقابة على الطفل عادة بعد تسلیمه للموظفات العامالت
.4.3
كمربیات لتعود مسؤولیة أولیاء األمور من جدید بعد تسلیم الطفل إلى عھدة أحد أولیاء األمور أو الشخص
المناسب الموكل من قبلھم بإحضار الطفل .في حال صرح األشخاص المسؤولین عن رعایة الطفل وأولیاء
األمور خطیا بالسماح للطفل بالذھاب بمفرده إلى المنزل أو بواسطة الحافلة أو إلى فعالیة معینة خارج
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مركز الرعایة كحالة استثنائیة ،فإن مسؤولیة أولیاء األمور باإلشراف والرقابة على الطفل تبدأ حینئذ من
اللحظة التي یسمح للطفل فیھا بمغادرة المركز.
یتحمل أولیاء األمور خالل الفعالیات التي یشارك فیھا األھالي )مثال االحتفاالت والرحالت(
.4.4
مسؤولیة اإلشراف والرقابة على أطفالھم ،إذا لم یكن ھناك اتفاق مسبق یحدد مسؤولیة تولي اإلشراف
والرقابة .إذا لم یحضر الطفل الفعالیة ،فإن مسؤولیة اإلشراف خالل ھذه الفترة تقع على عاتق أولیاء
األمور إذا لم یكن من الممكن رعایة الطفل في المركز ألسباب تشغیلیة.
تمتد مسؤولیة اإلشراف والرقابة على أطفال المدارس لتغطي فترة تواجدھم في المركز خالل
.4.5
أوقات الرعایة .یعتبر أولیاء األمور مسؤولین عن الطریق من وإلى المركز وأیضا عن المشاركة في
الفعالیات التي تقام خارج أرض المركز والتي یشارك بھا األطفال بناء على الموافقة التي صرح بھا
أولیاء األمور.
إذا كان الوالدان اللذان یملكان حق الحضانة قد انفصال معیشیا ،بحیث أن الطفل یسكن عادة عند
.4.6
أحدھما برضا اآلخر أو وفقا لقرار قضائي ،ففي ھذه الحالة یعود القرار في ذلك إلى الوالد/ة الذي/التي
یقطن الطفل لدیھ/ا .تعتبر موافقة كال الوالدین ضروریة إذا كان كال الوالدان یتمتعان بحضانة مشتركة.
 .5التعاون بین المؤسسة المسؤولة وأولیاء األمور
یستند عمل عقد الرعایة على الشراكة التربویة بین أولیاء األمور والطرف المسؤول عن الروضة
.5.1
أو الموظفین في المجال التربوي ھناك.
أ .یتطلب تح ُّمل المسؤولیة المشتركة من أجل الرقابة على الطفل وتربیته سلوك جدیر بالثقة من كال
طرفي العقد .ویشمل ذلك التبلیغ المتبادل بجمیع المعلومات الالزمة لتربیة الطفل ومصلحته بشكل خاص.
ب .یضع أولیاء األمور طفلھم خالل فترة الرعایة المتفق علیھا في أمانة الموظفین في المجال التربوي.
تُمنع وسائل االتصال التي تسمح للطفل االتصال بولي أمره بشكل مستقل خالل فترة الرعایة ،إالّ إذا كان
ھناك سبب ھا ّم وتم السماح بذلك من قبل إدارة الروضة بشكل واضح.
ج .تمثل التھدیدات ،واإلساءات ،أو أي سلوك من ھذا القبیل على وجه التحدید ،باإلضافة إلى إجراء
تسجیل صوتي و /أو عبر الفیدیو للمحادثات  /سلوك شریك العقد أو الموظفین بشكل سري خرقا للثقة،
مما یمكن أن یؤدي إلى فسخ فوق العادة لعقد الرعایة (بند  9.3حرف ه) .وینطبق ذلك أیضا على جلب
األشیاء ،التي ال یسمح بھا القانون أو الممنوعة بموجب ھذه الالئحة ،إلى حیِّّز الروضة.
د .ال یحق ألولیاء األمور الحصول على تقاریر خطیة عن الطفل تتجاوز التوثیق التنموي ،إالّ إذا تمت
المطالبة بھذا النوع من التقاریر من قبل المحكمة أو أحد الدوائر.
یمكن أن تحصل خالفات في العالقة بین أولیاء األمور )مثال عند االنفصال أو الطالق ...إلخ
.5.2
(.في ھذه الحاالت یمكن أن تتأثر عملیة رعایة األطفال .إال أن مواصلة العمل بسالسة مع جمیع أطراف
العقد ھو أمر ضروري للغایة بالنسبة للمؤسسة المسؤولة  ،خاصة عندما توضع مصلحة الطفل الذي
عھدت إلینا رعایته نصب األعین.
ُ
لذلك یلتزم أولیاء األمور عند حدوث خالفات قد یكون لھا تأثیر على عالقة الرعایة التعاقدیة )
.5.3
مثال عند انفصال األھل معیشیا) بإیجاد الترتیبات المناسبة للوضع الجدید بأسرع وقت ممكن )على سبیل
المثال فیما یتعلق بالتعامل مع الطفل في داخل الروضة) وكذلك إعالم المؤسسة المسؤولة عن وضع
الخالف والتسویات التي تم التوصل إلیھا بھذا الشأن ،على أن تقدم المعلومات فقط بالقدر الالزم لتحقیق
مصلحة الطفل وتسییر عملیة الرعایة المتعاقد علیھا بسالسة.
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یلتزم كل من المؤسسة والطاقم التربوي في حالة وجود خالفات بین أولیاء األمور باالنتباه إلى
.5.4
مصلحة الطفل والحفاظ على الحیادی التام.
 .6التأمینات
وفقا للقوانین الساریة حالیا )الكتاب السابع لقانون الشؤون االجتماعیة  (SGB VIIفإن األطفال
.6.1
من كافة الفئات العمریة مؤ َّمن علیھم ضد الحوادث وذلك على الطریق المباشر من وإلى المركز وخالل
اإلقامة في المركز وخالل جمیع نشاطات المركز التي تقام خارج أرض المركز )نزھات واحتفاالت وما
شابه(.
ینصح األھل بإجراء عقد تأمین ضد الغیر ) (Haftpflichtversicherungلألطفال مع بدایة السنة
السابعة من العمر.
یجب إعالم المدیرة وبدون تأخیر بأي حادث وقع على الطریق من أو إلى المركز وتطلب معالجة
.6.2
طبیة ،لكي یتم البدء باإلجراءات المتعلقة بتعویض األضرار من خالل شركة التأمین.
ال یتم تحمل أي مسؤولیة تجاه ،فقدان و/أو إلحاق الضرر ب و/أو تبدیل ،مالبس أو لوازم األطفال
.6.3
الذي سببته المؤسسة أو العامالت فیھا عمدا أو نتیجة إھمال فادح .وینطبق ذلك أیضا على األلعاب
والدراجات وغیرھا من األشیاء التي یحضرھا األطفال معھم.
 .7اإلجراءات المتبعة في حاالت المرض
یمكن لقیود الطفل الصحیة أن تكون ذات طبیعة دائمة أو مؤقتة.
.7.1
أ .یمكن أن تؤدي ا لقیود الصحیة الدائمة إلى توقف الرعایة أو إمكانیة استمرارھا وفقا لشروط أخرى.
ویمكن ألحد ھذه الشروط أن تتمل بتلقي الطفل للعالج الدائم في المركز (أنظر إلى النقطة .)7.3
ب .وتعتبر القیود الصحیة المؤقتة أمراض تقع في إطار قانون الحمایة من العدوى (النقطة  ،)7.2وتتم
الداللة علیھا في ھذا النظام بشكل منفصل (النقطة .7.2ب) .كما أن القیود الصحیة المؤقتة تعكس حسب
ھذا النظام غیاب حالة انعدام الخطورة المطالب به قانونیا بالنظر إلى مرض الحصبة (النقطة  .)7.4وفي
حال حدوث قیود صحیة مؤقتة ،ال یطرأ أي تغیر على عالقة الرعایة ،وخصوصا فیما یتعلق بالتزام
اآلباء بدفع الرسوم؛ وحسب طبیعة القیود یسقط التزام المركز بالرعایة بشكل مؤقت (النقطة .7.2أ و
.7.2ب) أو یمكن توفیره بشكل مؤقت وفقا لشروط معینة (النقطة .7.2ب و .)7.3
یجببب إحاطببة أولیبباء األمببور بالقواعببد الخاصببة بقببانون الوقایببة مببن العببدوى (وفقببا للمببادة
.7.2
رقببم  ،34فقببرة  ،5البنببد  ،2باأللمانیببة .(§ 34 Abs. 5 Satz 2 IfSG :ویببتم ذلببك مببن
خالل إحاطتھم بنشرة المعلومات.
ویتم اإلشارة إلى التزام أولیاء األمور باإلخطار بشكل صریح ،والذي یمثل عدم االلتزام به سببا للفصل
وفقا للنقطة  9من ھذا النظام.
أ .ال یتم االلتزام بالرعایة خالل منع الزیارات المذكور في الجدول  1و  3من نشرة المعلومات .وینتھي
االلتزام بالرعایة فورا بعد إخطار إدارة المركز بحالة االشتباه بوقوع مرض أو وقوع حالة مرض؛ وتتخذ
إدارة المركز اإلجراءات الالزمة لحمایة الطفل المعني وحمایة باقي األشخاص الموجودین في المركز.
تتم رعایة الطفل المعني ابتداء من تلقي إدارة المركز لبیان خطي من ولي األمر أو الطبیب ،والذي یتم
التأكید فیه حسب المادة رقم  ،34فقرة  1من قانون الوقایة من العدوى ،باأللمانیة§ 34 Absatz 1 :
 ،IfSGووفقا لحكم طبي یشیر إلى عدم وجود أي خطر النتشار المرض  /القمل.
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ب .في حال نزالت البرد غیر المحددة المصطحبة بالحمى ،والتقیؤ ،واإلسھال ،والحمى ،وما شابه ذلك
من أمراض شدیدة ،یتم تطبیق النقطة .7.2أ.
ت .في حال كان الطفل ناقال للعدوى (الجدول  2من منشور المعلومات) ،یجب على ولي األمر تبلیغ
إدارة المركز بشكل فوري .وال یمكن في ھذه الحالة رعایة الطفل المعني من جدید إالّ عند قیام ولي األمر
بتقدیم موافقة خطیة صادرة عن وزارة الصحة إلدارة المركز ،وإحاطة المركز بذلك من قبل وزارة
الصحة ،ودخول الطفل المعني قاعات المركز أو مشاركته في الفعالیات مع مراعاة اإلجراءات الوقائیة
المفروضة.
في حال كان الطفل في حاجة إلى تناول الدواء خالل أوقات الرعایة ،یترتب إبرام اتفاق خطي
.7.3
حول ذلك مع الطرف المسؤول.
في حال ترتب خالل سن عمري محدد تقدیم إثبات لحالة انعدام الخطورة بالنظر إلى مرض
.7.4
الحصبة (لقاح ،تقدیم إثبات للمناعة أو تقدیم شھادة طبیة تدل على موانع إلجراء لقاح الحصبة) إلدارة
المركز ،ولم یقم ولي األمر بتلبیة ھذا الواجب القانوني ،یسقط االلتزام بالرعایة مع انقضاء آخر یوم قبل
تاریخ میالد الطفل المعني .في حال عدم قیام أویاء األمور بتقدیم اإلثبات بشكل فوري ،یمكن للطرف
المك ّلف إنھاء عالقة الرعایة التعاقدیة بشكل تام .وفي حال تقدیم اإلثبات بشكل فوري ،تنطبق النقطة
.7.2ب من ھذا النظام.
إذا كان الوالدان اللذان یملكان حق الحضانة قد انفصال معیشیا ،بحیث أن الطفل یسكن عادة عند
.7.5
أحدھما برضا اآلخر أو وفقا لقرار قضائي ،ففي ھذه الحالة یعود القرار في ذلك إلى الوالد/ة الذي/التي
یقطن الطفل لدیھ/ا .تعتبر موافقة كال الوالدین ضروریة إذا كان كال الوالدان یتمتعان بحضانة مشتركة.
 .8مجلس األھالي
یقوم أولیاء األمور بالمشاركة بعمل المركز من خالل مجلس األھالي الذي یتم انتخابه سنویا.
 .9فسخ العقد
یمكن ألولیاء األمور إنھاء العالقة التعاقدیة خطیا خالل "سنة ریاض األطفال" بشكل نظامي عند
.9.1
نھایة الشھر مع مراعاة فترة اإلخطار المسبق البالغة أربعة أسابیع .یجب أن یحصل ھذا الفسخ أیضا في
حال دخول الطفل إلى المدرسة خالل "سنة ریاض األطفال" .ال یمكن فسخ العقد بشكل اعتیادي بنھایة
الشھر الذي یسبق مباشرة الشھر الذي تبدأ فیه العطلة الصیفیة للمركز.
لیس ھناك حاجة لطلب فسخ العقد في حاالت انتقال الطفل إلى المدرسة وفقا لللبند  ١.١من ھذا
.9.2
النظام.
یمكن للمؤسسة المسؤولة عن المركز إنھاء العالقة التعاقدیة خطیا خالل "سنة ریاض األطفال
.9.3
"وبشكل نظامي عند نھایة الشھر مع المحافظة على مدة اإلخطار البالغة أربعة أسابیع بشرط توضیح
األسباب الموجبة .یمكن أن تكون األسباب الموجبة على سبیل المثال ال الحصر:
أ .الغیاب غیر المبرر لطفل لمدة زمنیة متواصلة تتجاوز األربعة أسابیع.
ب .التجاھل المتكرر من قبل أولیاء األمور للواجبات الواردة في ھذا النظام بالرغم من اإلنذار
الخطي.
ج .تأخر دفع قسط األھل بما یعادل الرسوم الشھریة لثالثة أشھر بالرغم من المطالبة الخطیة.
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د .وجود اختالف كبیر في اآلراء بین أولیاء األمور والمركز حول نھج التربیة و/أو حول الدعم
المناسب للطفل ،لم یتم تصفیته بالرغم من عقد اجتماع بمبادرة من المؤسسة المسؤولة لمحاولة
الوصول إلى اتفاق.
ه .تجاھل واجبات أولیاء األمور المدرجة في البند الخامس من ھذا النظام بالرغم من عقد اجتماع
بمبادرة من المؤسسة المسؤولة لمحاولة االتفاق على الموضوع.
مع عدم المساس مما سبق بالحق في فسخ العقد ألسباب وجیھة )فسخ العقد االستثنائي(.
.10

حمایة البیانات

تخضع المعلومات الشخصیة التي یتم جمعھا أو استخدامھا في سیاق تربیة وتعلیم ورعایة الطفل
.10.1
في المركز ألحكام حمایة البیانات .تضمن المؤسسة المسؤولة االلتزام بتشریعات حمایة البیانات.
یسمح بنقل البیانات إلى أشخاص أو ھیئات خارج المؤسسة فقط إذا كان ھناك تصریح قانوني
.10.2
بنقلھا أو موافقة خطیة محددة الھدف من أولیاء األمور.
یشترط قبول أولیاء األمور عند جمع البیانات المطلوبة لتوثیق التعلیم والتطور .ویجب أن یعطى
.10.3
القبول بشكل خطي.
إن نشر صور شخصیة للطفل في وسائل اإلعالم المطبوعة و/أو على شبكة اإلنترنت
.10.4
مشروط بالحصول على موافقة خطیة من أولیاء األمور.
ال یجوز للمؤسسة جمع أي بیانات شخصیة عن أولیاء أمور الطفل أو عن طفلھم بدون
.10.5
شرط مسبق وفقا ألنظمة حمایة البیانات المعمول بھا ،والذي یمكن أن یُض ّمن بشكل خاص
في األساس القانوني أو العقد أو موافقة أولیاء األمور .وھذا األمر ال يؤثر على التزامات

المعلومات القانونية.
.11

إلزامیة نظام الرعایة النھاریة لألطفال
یعتبر تطبیق نظام الرعایة النھاریة لألطفال الصادر من الرعیات الكنسیة ملزما .وتتطلب التغییرات أو
االختالفات موافقة خطیة صریحة من اإلدارة األبرشیة.
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