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 عقد تعليم ورعاية
 

 بين
 

 _______________________في  ______________________________________
 

 بوصفه وكيل مؤسسة الرعاية اليومية لألطفال 
 

___________________________________________ ,      
 

 _____________________________________ينوب عنه 
 -الُمشار إليه هنا باسم الوكيل  -

 و
 

 ________________________________ و________________________________
 

 بوصفهما الشخصين الحاضنين،
  -الُمشار إليهما هنا باسم الوالدين  -

 
 _____________ الهوّية:, ____________________________________للطفل 

 
  ____________:المولود في 

 
 _____________________________________     :المقيم في

 
 

 قبول الطفل، إنهاء العقد 1المادة 
 

 الطفل المقبول أعاله في المؤسسة ___________يقبل الوكيل اعتباًرا من  
. 

 
 يسري لوقت غير محدد   ___________ينتهي في  العقد       

 
غاء العقد ُيسمح بإل لى أالعع إعطاء ُمهلة مدتها شهٌر واحد حتى نهاية الشهر، يحق للوالدين إلغاء العقد كتابًيا دون إبداء األسباب م

 31بتمبر من العام حتى س 1يوليو من العام. وال يلزم إلغاء العقد في حالة قبول الطفل بالمدرسة في نهاية العام اإلداري ) 31حتى 
 أغسطس من العام التالي(.

 
عقد دون بإلغاء ال ُيسمح داء األسباب مع إعطاء ُمهلة مدتها شهٌر واحد حتى نهاية الشهر. واليحق للوكيل إلغاء العقد كتابًيا مع إب

 لة.اء ُمهإعطاء ُمهلة إال عند إبداء سبب مهم. ويجب على الوكيل اإلصغاء للوالدين قبل الُحكم بإلغاء العقد دون إعط

 ُمدة القيد، المبلغ المستحق على الوالدين 2المادة 

 ُمدة القيد الُمتفق عليها بين الوالدين والوكيل في اتفاق القيد.يتم تحديد 

ي اتفاق فتم تحديده الذي ييلزم على الوالدين، تقديم المبلغ المستحق على الوالدين في الشهر الذي يتم فيه قبول الطفل في المؤسسة، و
 المبلغ المستحق على الوالدين.

 المنطبقةنظام المؤسسة ونهجها، القواعد  3المادة 

بوية فاهيم الترفق الملدى الوكيل نظام لمؤسسة الرعاية اليومية لألطفال، والذي يشمل أحكاًما قانونية مهمة، والتي تصدر وُتسن و
 لنهج المؤسسة، والتي ُتعد مواًدا ُملزمة لهذا العقد بإصداراتها المختصة.

وم الوكيل بًيا. وسيقان كتاام. وسُتعتبر ُمصّدقة إذا لم يعارضها الوالدسيتم إبالغ الوالدين كتابًيا بالتعديالت التي تطرأ على النظ
عالن عن عد اإلبباإلشارة إلى هذه النتيجة بشكل خاص في اإلعالن. ويلزم على الوالدين إرسال ُمعارضة إلى الوكيل خالل شهر 

 التعديل.

(، AVBayKiBiG( مع قانون التطبيق )BayKiBiGطفال )تنطبق القواعد القانونية، خصوًصا القانون البافاري لتعليم ورعاية األ
 بشكل تكميلي على هذا العقد وجميع المالحق الُملزمة.

 تماعية.ة االجويضمن األمر بحماية البيانات االجتماعية في المساعدة المجانية للشباب حماية البيانات االجتماعية والسري

 

 واجبات التبليغ 4المادة 
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 لية:لمهام بالبيانات التااأ من القانون البافاري لتعليم ورعاية األطفال إلنجاز 26تبليغ الوكيل بموجب المادة يلزم على الوالدين، 

(a) ،لقب الطفل واسمه 
(b) ،تاريخ ميالد الطفل 
(c) ،نوع الطفل 
(d) ،جنسية الطفل والوالدين 
(e) ،لقب الوالدين وأسمائهما وتوقيعهما 
(f) أحقية الطفل في الحصول على المساعدة على االندماج 
(g)  ليم والتربيةمن القانون البافاري للتع 2الفقرة  37تخصيص الطفل من القبول في المدرسة االبتدائية وفًقا للمادة 

 يجب تبليغ الوكيل بالتعديالت على الفور.

، أو غير ات غير صحيحةأ من القانون البافاري لتعليم ورعاية األطفال، وال يقدم المعلومات، أو يقدم معلوم26ومن ُيخالف المادة 
 كاملة، أو ليست في الوقت الصحيح، فقد ُتفرض عليه غرامة مالية تصل إلى خمسمائة يورو.

رسة. مبكر بالمدسجيل الكما يلزم على الوالدين، تقديم نسخة من إثبات إلى المدرسة على إرجاء التحاق طفلهما بالمدرسة أو على الت
 ديد الوكيلة، مع تححصال على تخفيض على اإلسهام في المنحة المالية الحكوميكما يجب على الوالدين التبليغ، عما إذا كانا قد 

 والمدى عند الضرورة.

 فحص الكشف المبكر 5المادة 

 يلزم إرشاد الوالدين أو األشخاص الحاضنين إلشراك الطفل في 
 آخر فحص قائم للكشف المبكر. كما يتم تنبيههم إلى أهمية فحص الكشف المبكر.

 ال  نعم     تم تقديم الدليل على إجراء فحص الكشف المبكر:   

 قواعد عامة 6المادة 

 قد.حقة في العت الالهذا العقد يستلزم صيغة مكتوبة. وتنطبق ضرورة توفر صيغة مكتوبة أيًضا على االتفاقيات اإلضافية والتعديال

زم سحب . ويستلويمكن سحب الموافقة المحتمل منحها من المؤسسة في أي وقت ودون إبداء األسباب مع سريان ذلك على المستقبل
 الموافقة صيغة مكتوبة.

لن فاألسباب،  سبب من كانت إحدى قواعد هذا العقد غير سارية، أو مخالفة للقانون، أو ال يمكن تنفيذها، أو أصبحت كذلك، ألي إذا
 ابلة للتنفيذ، والتيلقانون، وقلطابقة تتأثر بذلك فاعلية أو قابلية تنفيذ بقية قواعد العقد. وسيتم استبدال القاعدة المعنية بقاعدة سارية، ومُ 

 المنفعة االقتصادية للطرفين في المقام األول. وينطبق األمر ذاته على الثغرات الموجودة في العقد. تحقق
 

 
 المكان، التاريخ

            __________________                                              ___________________________              

 )توقيع الوكيل(    الحاضنين()توقيع الوالدين / األشخاص 

 المالحق:
 اتفاق القيد

 اتفاق المبلغ المستحق على الوالدين
 البيانات الشخصية

 منشور حول قانون الحماية من عدوى األمراض
 الحماية بالتطعيمات في مؤسسات الرعاية اليومية لألطفال ودور الحضانة

 منشور حول الئحة نظافة المواد الغذائية
 

 


