تمديد خدمات الطفل
قبل وبعد المدرسة
تشايج لثم وتؼذ انًذسسح يؼشوضح فٍ جًُغ انًذاسط اإلتتذائُح فٍ يُطمح تشُشٌ كشَك .تىفش هزِ انثشايج انشػاَح
نهطفم لثم و تؼذ انًذسسح فٍ أَاو انًذسسح انؼادَح كًا تمذو انشػاَح نًذج َىو كايم نهًذسسح أثُاء انؼطم(:انصُف ،
انخشَف  ،انشتاء وانشتُغ) دسة ػذد انتاليُز .ساػاخ انؼًم تختهف دسة انثشَايج وانًذسسح  ،ونكٍ فٍ أَاو
انًذسسح انؼادَح  ،فئٌ يؼظًهى َؼًهىٌ يٍ  03:6صثادا إنً تذاَح انًذسسح وتؼذ انًذسسح إنً 0:00يساءا .انشجاء
صَاسج يىلغ انًذسسح نتًذَذ خذياخ انطفم  ECSأواتصم تثشَايج انًذسسح نهسؤال ػٍ ساػاخ انؼًم انًذذدج .
تمذو تشايج لثم و تؼذ انًذسسح نًُطمح تشُشٌ كشَك انشػاَح نهطفم لثم و تؼذ انًذسسح و خالل انؼطم انًذسسُح .
تذضىس هزِ انثشايج َ ،تى يُخ انطالب انفشصح نهًشاسكح فٍ يجًىػح يتُىػح يٍ األَشطح يثم انًساػذج فٍ
انىاجثاخ انًُضنُح ،انفُىٌ ،انؼهىو  ،انذىاسُة انتشفُهُح ،أنؼاب داخهُح  /خاسجُح ،انًىسُمً  ،انذسايا ،انمشاءج
،انكتاتح ،األَشطح انشَاضُح  ،و انىػٍ تانثمافاخ األخشي .تاإلضافح إنً رنك  ،تؼتثش هزِ انثشايج يجًىػح يتُىػح
يٍ األَشطح انتٍ تؼضص انًهاساخ انذُاتُح يثم انؼًم انجًاػٍ  ،ودم انًشاكم ،اإلتذاع  ،انمُادج ،انشوح انشَاضُح ،
وخذيح انًجتًغ.

الرسوم
تشايج تًذَذ خذياخ انطفم لائًح ػهً سسىو انذػى انزاتٍ  .انشسىو تختهف دسة انًذسسح وانثشَايج .تغطٍ انشسىو
انُفماخ انتٍ تىاجهها هزِ انثشايج تًا فٍ رنك استخذاو انًشافك ،انشواتة ،انًؼذاخ ،انهىاصو ،انضُىف انًتذذثٍُ
وانشدالخ انًُذاَُح .نهًضَذ يٍ انًؼهىياخ دىل انشسىو انًذذدج  ،انشجاء صَاسج صفذح انىَة نتًذَذ خذياخ انطفم
)(ECSأو اتصم تانثشَايج فٍ انًذسسح  .انًساػذاخ انًانُح يتىفشج نهؼائالخ انًؤههح.

األعمار المقبولة
تشايج تًذَذ خذياخ انشػاَح نهطفم لثم وتؼذ انًذسسح فٍ انًُطمح يفتىدح نهطالب فٍ انصفىف اإلتتذائُح يٍ
انشوضح إنً انصف 5أو يٍ 5سُىاخ إنً 21سُح .تشَايج تًذَذ خذياخ انطفم الَمثم األطفال لثم انتسجُم فٍ
سَاض األطفالَ .هضو أٌ َكىٌ أػًاس جًُغ انًشاسكٍُ 5سُىاخ فٍ  2أكتىتش يٍ انؼاو انذساسٍ انذانٍ .ال َمثم
األطفال انزٍَ دخهىا انصف انسادط.

التسجيل
َجة ػهً جًُغ األطفال أٌ َسجهىا فٍ انًذسسح لثم أٌ َهتذمىا تثشَايج تًذَذ خذياخ انطفم لثم وتؼذ انًذسسح
.نهتسجُم َجة ػهً اِتاء يمء اإلستًاسج انًتىفشج فٍ كم انًذاسط وانتىلُغ ػهُها لثم انًشاسكح.
َجة كزنك ػهً اِتاء أو األوصُاء إػطاء يذَش انثشَايج و /أو يًشضح انًذسسح سجالخ انتذصٍُ انذانُح نهطفم.
نًا َتى اإلتذاق  ،كم يذسسح نذَها إجشاءاخ انتسجُم تًا فٍ رنك استًاساخ انتسجُم  ،يىاػُذ انتسجُم انًذذدج
،انشسىو  ،جذول صيٍُ نهذفغ و تمىًَاخ انُشاطاخ .انشجاء صَاسج صفذح انىَة نتًذَذ خذياخ انطفم لثم و تؼذ
انًذسسح أو اتصم تثشَايج انًذسسح نهمُاو تئجشاءاخ انتسجُم.
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