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Sevgili Ebeveyn ve Vasiler!
Çocuklar dinlenme ve kafalarını boşaltma
fırsatını bulduğu için öğrenime ara vermek
önemli ve iyidir. Ancak, bu tatiller genellikle
ebeveynleri uygun fiyatlı çocuk bakım hizmeti bulma zorluğu ile karşı karşıya bırakır.
Viyana Belediyesi‘nin yaz tatili bakım hizmeti olan Summer City Camps‘in başarısı, yükJürgen Czernohorszky
sek kaliteli bir eğitim hizmetine büyük talep
olduğunu göstermiştir. Bu nedenle BiM - Bildung im Mittelpunkt, 27
Ekim Salı ila 2 Kasım 2020 tarihleri arasındaki sonbahar tatili için ilk kez
Summer City Campsı modeli temelli tatil bakım hizmeti düzenlemektedir: Viyana Sonbahar Kampları.
Viyana Sonbahar Kampları, kampüs veya okul sonrası merkezlerde
bakım görmeyen, okul çağındaki 6-14 yaş arası tüm Viyana çocuklarına
açıktır. Bakım hizmeti, Viyana‘daki isteğe bağlı olarak seçilebilir 30 ayrı
okulda gerçekleşmektedir.
Hizmet, çocukların ve gençlerin bireysel ilgi ve ihtiyaçlarına yöneliktir. Engelli çocuklara, gençlere ve çocuklara yönelik çeşitli programlar
hakkında ayrıntılı bilgiye www.ferieninwien.at adresindeki Viyana Belediyesi‘nin tatil platformundan ulaşabilirsiniz.
Tüm çocuklara Viyana Sonbahar Kampları‘nda iyi günler diliyorum.
Jürgen Czernohorszky
Viyana Eğitimden Sorumlu Meclis Üyesi

TÜM ÖNEMLI

BILGILER

Viyana Sonbahar Kampları ne zaman gerçekleşir?
27 Ekim Salı günü ve 2 Kasım 2020 tarihleri arasında çocuğunuz saat
8:00 ila 17:00 saatleri arasında bakım hizmeti alabilir. Ayrıca, tüm bölgelerde saat 07:15‘ten itibaren erken bakım ve saat 17:30‘a kadar geç
bakım mümkündür (önceden bildirim gereklidir!).

Bakım hizmeti hangi bölgelerde gerçekleşmektedir?
Viyana genelindeki tüm bölgeler, Viyana Belediyesi tatil platformunda
ayrıntılı olarak www.ferieninwien.at web sitesinde listelenmektedir.

Kim katılabilir?
Hizmet, Viyana‘da ikamet eden ve kampüs ve okul sonrası merkezlerde bakım görmeyen 6 - 14 yaş arası Viyanalı tüm okul çağındaki çocuklar için geçerlidir.

Viyana Sonbahar Kampları‘nın ücreti nedir?
Bir çocuk için öğle yemeği de dahil olmak üzere haftalık 50 Euro.
İkinci ve üçüncü kardeşlerin her biri içinse 25 Euro. Dördüncü çocuktan itibaren ise katılım ücretsiz. Aynı şekilde, temel bakıma ihtiyaç
duyan ve ihtiyaç sahinbi asgari gelir düzeyindeki çocuklar bu hizmetten
ücretsiz olarak yararlanabilir. Bunun için, kayıt sırasında ihtiyaç sahibi
asgari gelir beyanı veya sığınmacı statü kanıtını sunmanız gerekir.

Bakım hizmetinde çocuğumu ne bekler?
Viyana Sonbahar Kampları‘nda çocuğunuzu heyecanlı, çok yönlü ve
pedagojik olarak yüksek kaliteli bir program beklemektedir. Bakım
hizmeti, diğer şeylerin yanı sıra gezileri, çeşitli etkinlikleri ve önemli
konu başlıklarını içerir.

Çocuğuma destek hizmetini kim vermektedir?
Bakım hizmeti, 20 yıldan fazla bir süredir Viyana‘daki devlet
okullarında gündüz bakım ve tatil bakımının bir parçası olarak çocuklar
için boş zaman eğitimi düzenleyen FreizeitpädagogInnen der BiM Bildung im Mittelpunkt GmbH‘nin deneyimli pedagogları tarafından
sağlanmaktadır. Ağır engelli çocukların bakımı, Wiener Kinderfreunde‘nin özel bakım servisi tarafından sağlanmaktadır.

KAYIT
Stadt Wien tatil platformu çevrimiçi kayıt:
Çocuğunuza bakım sağlamanın en hızlı ve kolay yolu, Viyana Belediyesi‘nin tatil platformuna çevrimiçi olarak kayıt olmaktır. Sadece birkaç
tıklama ile çocuğunuzu tatil destek programına kaydettirebilirsiniz:

www.ferieninwien.at
Kişisel kayıt:
Alternatif olarak çocuğunuz şahsen de kaydolabilir. Bunun için, +43 1
524 25 09 46 numaralı telefondan randevu alınmalıdır.
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