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املقدمة
ترتبط القواعد الداخلية ارتباطا ً وثيقا ً بعقد الوضع في الرعاية الذي مت التوقيع عليه .وتوجد في القواعد الداخلية
اتفاقات تفصيلية للوالدين فيما يتعلق برعاية أطفالهم .ويجب على الوالد(ة) (الوالدين) /مقدم(ة) الرعاية االلتزام
متاما ً بالقواعد الداخلية .ويحق ملؤسسة فلوريوكيدز  FloreoKidsتعديل هذه القواعد الداخلية ،بعد مشاورات
متأنية مع مجلس اآلباء واألمهات املركزي .وألسباب عملية ليس من الضروري على فلوريوكيدز  FloreoKidsأن تقوم
بإبالغ كل والد(ة)/مقدم(ة) الرعاية بشكل مباشر عن مثل هذا التغيير ،وميكن لفلوريوكيدز  FloreoKidsأن تكتفي
بإشعار لآلباء واألمهات (عبر مدخل اآلباء واألمهات  )ouderportaalعن إصدار نسخة جديدة من القواعد الداخلية
مت نشرها في مدخل اآلباء واألمهات وفي املوقع على شبكة اإلنترنت  .وتنطبق دائما ً بني املوقعني على العقد أحدث
نسخة صدرت من القواعد الداخلية ،كما هو مذكور في موقع فلوريوكيدز  FloreoKidsعلى شبكة اإلنترنت.
والقواعد الداخلية املعدلة يجري تطبيقها فور صدورها.
االختصارات املستخدمة:
 :KDVاحلضانةالنهارية ()kinderdagverblijf
 :POرعاية الطفولة املبكرة ()peuteropvang
 :VSO / BSOرعاية ما قبل املدرسة  /الرعاية خارج املدرسة ()voorschoolse opvang / buitenschoolse opvang
 :VVE PSZقاعة لعب الطفولة املبكرة (( )peuterspeelzaalقاعة لعب الطفولة املبكرة مع التعليم السابق
للمدرسة أو التعليم املدرسي املبكر) ()peuterspeelzaal met voor- en vroegschoolse educatie
يجري وصف املواضيع التالية في القواعد الداخلية:
 .1محادثة التسجيل.............................................................................................................................................الصفحة 3
 .2فترة التعود.........................................................................................................................................................الصفحة 3
 .3إحضار الطفل وأخذه........................................................................................................................................الصفحة 3
 .4التأخر في احلضور ألخذ الطفل.......................................................................................................................الصفحة 5
 .5ما تقدمه فلوريوكيدز  / FloreoKidsما تأخذه بنفسك ..............................................................................الصفحة 5
 .6وضع الرقود على البطن للرضع.......................................................................................................................الصفحة 6
 .7تبادل املعلومات .................................................................................................................................................الصفحة 6
 .8الغياب واملرض....................................................................................................................................................الصفحة 6
 .9أيام اإلغالق .........................................................................................................................................................الصفحة 7
 .10استبدال األيام ...................................................................................................................................................الصفحة 7
 .11أخذ املزيد من الرعاية........................................................................................................................................الصفحة 9
 .12الرعاية املرنة ......................................................................................................................................................الصفحة 9
 .13الرعاية في العطلة خارج املدرسة ........................................................................................................BSOالصفحة 9
 .14الرعاية في األيام الواقعة خارج أيام عطلة جدول العمل ............................................................................الصفحة 10
 .15البطاقة ذات اخلانات (............................................................................................................)Strippenkaartالصفحة 10
 .16سياسة املراقبة.................................................................................................................................................الصفحة 10
 .17نهاية العقد وإشعار اإلنهاء.............................................................................................................................الصفحة 11
 .18املسؤولية...........................................................................................................................................................الصفحة 12
 .19إجراءات الشكاوى..............................................................................................................................................الصفحة 12
 .20قواعد اخلصوصية  /السرية.............................................................................................................................الصفحة 12
 .21قواعد السلوك ..................................................................................................................................................الصفحة 12
 .22بنود عامة...........................................................................................................................................................الصفحة 12
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 .1محادثة التسجيل
يقوم املوظفون التربويون قبل ما يقارب شهر من تاريخ البدء باالتصال بك لتحديد موعد إلجراء محادثة التسجيل.
في حاالت الوضع العاجل (التي يجري فيها وضع الطفل في الرعاية خالل شهر واحد من تاريخ تقدمي الطلب) سيتم
االتصال بك قبل وقت أقصر إلجراء محادثة التسجيل .وبدون محادثة التسجيل ال نستطيع أن نشرع في وضع
الطفل في الرعاية.
 .2فترة التعود
للعمل على جعل االنتقال من الوضع املنزلي لديك إلى وضع رعاية األطفال لدينا يسير بسالسة ،من املهم أن
يستطيع طفلك التعود تدريجيا ً على الوضع اجلديد .ونتوقع أن تكون أنت أو شريك(ة) حياتك على استعداد خالل فترة
التعود هذه ملرافقة طفلك ملدة أسبوعني .ويتفاوت مدى ذلك من طفل آلخر .وتبدأ فترة التعود هذه عند بداية العقد.
 .3إحضار الطفل وأخذه
للحفاظ على الهدوء وعدم عرقلة استمرارية اجملموعات نستخدم أوقات إحضار وأخذ األطفال املذكورة فيما يلي.
احلضانة النهارية دي بونته كو De Bonte Koe
اإلحضار في الصباح :بني الساعة 9:00 - 8:00
األخذ في الظهر :بني الساعة 18:00 - 17:00
احلضانة النهارية فيال بيكاسو ( Villa Picassoالرعاية العادية)
اإلحضار في الصباح :بني الساعة 9:00 - 7:30
األخذ في الظهر :بني الساعة 18:30 - 17:00
احلضانة النهارية فيال بيكاسو ( Villa Picassoالرعاية املمتدة)
اإلحضار في الصباح :بني الساعة 9:00 - 7:00
األخذ في الظهر :بني الساعة 19.00 - 17.00
مركز األطفال دي برينك  / De Brinkمركز األطفال دي توفرتاون De Tovertuin
اإلحضار في الصباح :بني الساعة 9.00 - 7.30
األخذ في الظهر :بني الساعة 18.30 - 16.30
احلضانة النهارية درومن الند األطفال Dromenland
ميكن إحضار األطفال وأخذهم خالل ساعات العمل.
احلضانة النهارية دياكوناينتيه Diakonijntje
اإلحضار في الصباح :بني الساعة  09:30 - 7:00وبني الساعة 14:30 - 12:00
األخذ في الظهر :بني الساعة  14:00 - 12:00وبني الساعة 18:00 - 16:30
في جميع حضانات الرعاية النهارية يجري ضم األطفال في مجموعة واحدة قبل الساعة  08:00وبعد الساعة
.18:00
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رعاية الطفولة املبكرة دي سبترز  ،De Spettersدي كوليبريز  ،De Kolibriesدي ريدرزال De Ridderzaal
اإلحضار في الصباح :بني الساعة  ،09:00 - 8:45واألخذ بني الساعة 11.45 - 11.30
رعاية الطفولة املبكرة دي كوارتلز  De Kwartelsودي فليندرز De Vlinders
اإلحضار في الصباح :بني الساعة  ،8:45 - 8:00واألخذ بني الساعة 13.00 - 12.30
رعاية الطفولة املبكرة دي ويليم De Willem
اإلحضار في الصباح :بني الساعة  ،8:45 - 8:30واألخذ بني الساعة 12.00 - 11.45
قاعة لعب الطفولة املبكرة مع التعليم السابق للمدرسة أو التعليم املدرسي املبك ر ( VVEدي ببغاين �De Papegaa
 ienوهت تورنتيه )Het Torentje
اإلحضار في الصباح :بني الساعة  ،8:45 - 8:30واألخذ بني الساعة 13.30 - 13.00
الرعاية خارج املدرسة والرعاية في العطلة:
األخذ بعد الظهر :بني الساعة ( 18.30 - 17.00في حالة تلقي الرعاية املمتدة في فيال بيكاسو  :Villa Picassاألخذ
بني الساعة )19:00 - 17:00
في العطالت املدرسية:
اإلحضار في الصباح :بني الساعة ( 9.00 - *7.30في حالة شراء الرعاية املمتدة في هوفتاون  :Hoftuynاإلحضار في
الصباح :بني الساعة .)09:00 - 7:00
األخذ بعد الظهر بني الساعة ( *18:30 - 16:30في حالة شراء الرعاية املمتدة في هوفتاون  :Hoftuynاألخذ بعد
الظهر :بني الساعة )19:00 - 17:00
* التفسير :إذا كان لديك عقدا ً عاديا ً يشمل الرعاية في العطلة (أي  10,5ساعة من الرعاية يوميا ً في العطالت
املدرسية) ،فيمكنك أن تختار أن يكون تلقى الرعاية بني الساعة  18:00 - 7:30أو بني الساعة .18:30 - 8:00
رعاية ما قبل املدرسة:
اإلحضار في الصباح :بني الساعة ( 08:15 - 7:00اإلفطار ممكن فقط حتى الساعة  .)8:00ميكن شراء رعاية ما قبل
املدرسة فقط في األسابيع املدرسية ،وليس في أسابيع العطلة .االستثناء :في مركز الرعاية هوفتاون Hoftuyn
ميكنك أيضا ً اختيار شراء رعاية ما قبل املدرس  VSOفي أسابيع العطلة.
بنود عامة:
إذا كان طفلك يشارك في تناول الطعام فيمكنك أن تأخذه بعد إنتهائه من تناول الوجبة ،لكي يستطيع طفلك أن
يتناول الطعام بهدوء .وإذا كنت تريد جتاوز أوقات إحضار الطفل وأخذه نطلب منك مناقشة هذا األمر مع املوظفني
التربويني.
إذا كنت لن تأتي بنفسك ألخذ طفلك نطلب منك أن تبلغ بنفسك املوظف التربوي من هو الشخص الذي سوف
يفعل ذلك .وأنت املسؤول بنفسك عن طفلك/طفلتك حتى وقت إبالغك املوظف التربوي عن حضوره وبعد وقت
اإلبالغ عن أخذه.
نطلب منك أن تكون حاضرا ً قبل موعد اإلغالق مبا ال يقل عن  15دقيقة من أجل تسليم الطفل كل يوم .ويجب على
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أي حال أن تأخذ طفلك في غضون الوقت احملدد في العقد.
األمهات واآلباء الذين لديهم أطفال في الرعاية خارج املدرسة  BSOهم املسؤولني بأنفسهم عن إبالغ فلوريوكيدز
 FloreoKidsعن أوقات املدرسة التي تغيرت (بصفة نظامية) عبر  info@floreokids.nlأو عن طريق .071-5817777
 .4التأخر في احلضور ألخذ الطفل
إذا أتيت متأخرا ً ألخذ طفلك ستوقع على منوذج “األخذ بعد وقت العقد” ’ .’ophalen na contracttijdوسيتم
االحتفاظ بهذا النموذج في املكتب املركزي .وفي حالة احلضور متأخرا ً لثالث مرة سيتبع ذلك فاتورة قيمتها  75يورو،
وعند كل مرة أولى تالية فاتورة قيمتها  25يورو .وتسجيل “احلضور متأخراً” يسقط بعد سنة من تاريخ تسجيله.
مبالغ فواتير “األخذ بعد وقت العقد” ال تغطيها عالوة رعاية الطفل ( )Kinderopvangtoeslagوال ميكن استردادها من
مصلحة الضرائب.
 .5ما تقدمه فلوريوكيدز  / FloreoKidsما تأخذه بنفسك
األشياء الشخصية
كل طفل في احلضانة النهارية  kinderdagverblijfورعاية الطفولة املبكرة  peuteropvangوقاعة لعب الطفولة
املبكرة  peuterspeelzaalلديه سلة  /دوالب  /حقيبة خاصة يتم االحتفاظ فيها بأمتعته مثل مالبس الغيار،
واملصاصة (البزازة) ،والدمية وخالفه ،وأنت املسؤول عن محتواها .وفي معظم مواقع الرعاية خارج املدرسة BSO
يوجد لكل طفل درجه اخلاص.
املواد الغذائية  /احلفاضات
في احلضانات النهارية يشمل الثمن املدفوع بشكل قياسي غذاء احلليب في الزجاجة واخلبز والفواكه وغيرها
من الوجبات اخلفيفة الصحية واملشروبات واحلفاضات (ذات العالمة التجارية اخلاصة باحملل) .وإذا كنت تريد منا أن
نستخدم حفاضات من نوع آخر أو غذاء خاص لطفلك ،نطلب منك إحضار ذلك بنفسك إلى املوقع.
ميكنك اإلرضاع من الثدي داخل اجملموعة  /املوقع ،أو ميكنك إحضار حليب الثدي املشفوط (املستخرج) مسبقا ً معك.
وتوجد اتفاقات محددة تسري لتسليم حليب الثدي املشفوط مسبقاً ،سنخبرك عنها في محادثة االستقبال،
وسنخبرك في تلك احملادثة أيضا ً عن الرضاعة الطبيعية في اجملموعة.
إذا كنت تستخدم الرعاية املمتدة في درومن الند  Dromenlandأو فيال بيكاسو  Villa Picassoوتأخذ طفلك بعد
الساعة  ،18:00فسيتم  -لو رغبت في ذلك  -تقدمي وجبة ساخنة له .وإذا كنت ترغب في استخدام هذه اإلمكانية
فيسعدنا أن نعرف ذلك في الوقت املناسب بدون تأخير (في تاريخ أقصاه أسبوع قبلها) من أجل تخطيطنا.
في رعاية الطفولة املبكرة  peuteropvangوقاعات لعب رعاية الطفولة املبكرة مع التعليم السابق للمدرسة أو
التعليم املدرسي املبكر  VVE-Peuterspeelzalenفي اليدردورب يشمل الثمن وجبة خفيفة والشراب ووجبة الغداء
(في حالة انطباقها) واحلفاظات .وفي أوكابوك  Ukkepukودي برخ  De Bargعلى اآلباء واألمهات إحضار احلفاظات
بأنفسهم.
في الرعاية خارج املدرسة يشمل الثمن الوجبات اخلفيفة واملشروبات ،وينطبق ذلك أيضا ً على وجبة الغداء في
العطالت املدرسية وفي يوم األربعاء وظهر يوم اجلمعة (الطويل) وأيام عطلة جدول العمل.
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ونحن نفترض أن طفلك قد تناول اإلفطار عندما حتضره إلى الرعاية .ورعاية ما قبل املدرسة تشمل وجبة اإلفطار ،إذا
رغبت في ذلك.
إننا نريد احلد بقدر اإلمكان من احللوى ،ونرجو منك عدم إعطاء احللوى من املنزل مع طفلك ،وأن تفكر في إعطائه بديال ً
صحيا ً عندما يقوم بالعزومة (انظر أيضا ً سياسة التغذية لدينا في دليل اجلودة  kwaliteitshandboekفي املوقع).
في مواقعنا توجد كتيبات حتتوي على أمثلة للعزومات الصحية .في الرعاية خارج املدرسة  BSOال تنطبق العزومات،
ألنها حتدث بالفعل في املدرسة.
 .6وضع الرقود على البطن للرضع
إننا ال نضع األطفال في وضع الرقود على البطن عند النوم ،إال إذا أعطيت إذنا ً خطيا ً لهذا الغرض.
 .7تبادل املعلومات
يجري تبادل املعلومات بينك وبني املوظفني التربويني في أوقات إحضار األطفال وأخذهم .وباإلضافة إلى ذلك ميكنك
بطريقة سهلة استخدام مدخل اآلباء واألمهات  ،ouderportaalالذي يناسب ألغراض من ضمنها إرسال الرسائل
القصيرة .وميكن أن يتم ذلك عن طريق برنامج فلوريوكيدز  FloreoKids-appباستخدام جهاز الكمبيوتر احملمول
أو الكمبيوتر الشخصي .وسوف تتلقى إرشادات لهذا الغرض عند بداية الرعاية .وستجد هذه اإلرشادات أيضا ً في
موقعنا على االنترنت الذي يسمى معلومات عن فلوريوكيدز  - FloreoKidsمدخل اآلباء واألمهات (Over FloreoKids
.)– Ouderportaal
ونحن نفترض أنك ستقدم للموظفني التربويني جميع املعلومات املتعلقة بتقدمي الرعاية اجليدة لطفلك ،وباإلضافة
إلى ذلك ،فإننا نتوقع منك أن تقوم باإلبالغ عن التغييرات التي تطرأ على العنوان ،لدى املكتب املركزي لفلوريوكيدز
 FloreoKidsوكذلك لدى املوظفني التربويني .ومن املهم أن تكون املعلومات الصحيحة لدينا حتى نتمكن من االتصال
بك في حاالت الطوارئ.
ونحن نحتفظ باحلق في تقدمي املعلومات املتعلقة بالطفل إلى جهات أخرى في احلاالت التالية:
 ألغراض خط التوصيل املؤدي إلى املدرسة األساسية :إذا كان طفلك على وشك بلوغ  4سنوات ،سنرسلآخر منوذج مراقبة إلى املدرسة التي سيذهب طفلك إليها .ويجري هذا وفقا ً لالتفاقات مع البلدية واملدارس
األساسية .وميكنك االعتراض على إرسال قائمة املراقبة إلى املدرسة األساسية ،وهو أمر ال يطلب بصراحة
ولكنه مذكور في القواعد الداخلية التي ترتبط ارتباطا ً وثيقا ً مع اتفاق وضع الطفل في الرعاية.
 لغرض تبادل املعلومات عن أطفال اجلماعات املستهدفة ملكتب الرعاية الصحية  :consultatiebureauإذا لميتم تسجيل طفل جماعة مستهدفة مت توجيهه من قبل والديه ،أو إذا ترك طفل جماعة مستهدفة قاعة لعب
الطفولة املبكرة مع التعليم السابق للمدرسة أو التعليم املدرسي املبكر  VVEقبل األوان سيجري إبالغ مكتب
الرعاية الصحية عن ذلك .وبجانب ذلك نبلغ أيضا ً مكتب الرعاية الصحية بصورة منتظمة عن تطور الطفل
الذي مت توجيهه.
 في حالة األمراض املعدية التي يجب إبالغ مصلحة البلدية الطبية  GGDعنها وفقا ً للسياسة الصحية ميكن أنتطلب مصلحة البلدية الطبية بيانات الطفل ،وتكون فلوريوكيدز  FloreoKidsملزمة بتقدميها.
 .8الغياب واملرض
إذا لم يحضر طفلك إلى الرعاية فيجب إبالغ املوظفني التربويني عن ذلك قبل الساعة  9.30عن طريق مدخل اآلباء
واألمهات (( )Ouderportaalفي برنامج فلوريوكيدز  . )FloreoKids appفقط في حالة إبالغك عن عدم حضور
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طفلك قبل  9:30سيمكنك استخدام يوم الغياب هذا كيوم لالستبدال (إذا كان هناك مكاناً) .وعلى أساس إبالغك
عن الغياب من خالل مدخل اآلباء واألمهات نقوم نحن من املكتب املركزي بإلغاء التاكسي اخلاص باألطفال الذين
يحضرون بالتاكسي إلى الرعاية خارج املدرسة .وفي حالة مرض طفلك في وقت ما من النهار ميكنك اإلبالغ هاتفيا ً
عن عدم حضوره.
نطلب منك إبالغ املوظفني التربويني عن عطلتك قبلها مبا ال يقل عن  6أسابيع ،وذلك من التخطيط اخلاص باجملموعة.
وميكنك القيام بذلك عن طريق مدخل اآلباء واألمهات (( )Ouderportaalفي برنامج فلوريوكيدز )FloreoKids app
الذي تبلغ فيه عن أيام الرعاية التي لن يحضرها طفلك.
في حالة املرض يحتاج األطفال رعاية خاصة واهتمام وهدوء ،ونحن في فلوريوكيدز  FloreoKidsليس في وسعنا أن
نقدم ذلك .ومفهوم فلوريوكيدز  FloreoKidsللمرض ستجده مذكورا ً في بروتوكول املرض واحلوادث (protocol ziekte
( )en ongevallenفي دليل اجلودة  .)Kwaliteitshandboek 2.1.2والطفل املريض ال ميكنه احلضور إلى الرعاية ،وعليك
في هذه احلالة أن تبلغ عن عدم حضوره قبل الساعة  9.30عن طريق مدخل اآلباء واألمهات (( )Ouderportaalفي
برنامج فلوريوكيدز .)FloreoKids app
عندما ترى املوظفة التربوية ضرورة لذلك فيمكنها أن تطلب منك احلضور ألخذ طفلك املريض ،أو ميكنها أن تقرر
منع طفلك من الدخول إلى الرعاية .ومن املهم التمكن من االتصال بك في حالة مرض طفلك ،ويجب أن تكون أرقام
الهاتف في املنزل وفي العمل معروفة لدى املوظفة التربوية .وباإلضافة لذلك نطلب منك تقدمي رقم هاتف إضافي
وعنوان حلاالت الطوارئ.
اعتبارا ً من عام  2014أصبحنا نقدم الرعاية في املنزل لألطفال املرضى .إذا كنت ترغب في استخدام هذه اإلمكانية
فيمكنك االتصال مبدير(ة) املوقع ،وسنقوم بترتيب موظفة تربوية لكي يتلقى طفلك/أطفالك الرعاية في املنزل.
وستدفع نظير ذلك ثمن يغطي التكاليف ،أي أجر عمل املوظفة .وهذه التكاليف ليست مشمولة في قانون رعاية
الطفل ( .)Wet Kinderopvangوميكنك في وقت آخر استخدام رعاية بديلة للرعاية التي تغيب الطفل عنها.
ونحن نفترض أنك ستقدم لنا جميع املعلومات املعنية بصحة طفلك قبل بدء الوضع في الرعاية أو حاملا تكتشفها
(مثل إصابته مبرض مزمن أو حساسية).
املوظفون التربويون العاملون في فلوريوكيدز  FloreoKidsال يؤدون أية إجراءات طبية وفقا ً لقانون املهن في مجال
الرعاية الصحية الفردية .Wet Big
 .9أيام اإلغالق
أغلب مواقعنا تكون مغلقة في بضعة أيام يتم حتديدها قبل كل سنة تقوميية .وهذه األيام هي أيام األعياد الرسمية
ويوم دراسي واحد .ويحدث مرة واحدة كل خمس سنوات أن يكون عيد التحرير أيضا ً يوم إغالق .وأيام اإلغالق تخضع
للمشورة عن طريق مجلس اآلباء واألمهات املركزي وفقا ً لقانون رعاية األطفال ،وهذه األيام ال يتم تعويضها وفقا ً
لنصيحة منظمة القطاع  Brancheorganisatie / BOinKعلى شكل منح رصيد أو يوم بديل ،باستثناء اليوم
الدراسي السنوي لفلوريوكيدز  .FloreoKidsونحن نقوم بإعالمك بأيام اإلغالق مسبقا ً قبل بداية السنة التقوميية.
 .10استبدال األيام
ينبغي طلب مبادلة اليوم عن طريق مدخل اآلباء واألمهات (( )Ouderportaalفي برنامج فلوريوكيدز FloreoKids
 .)appومبادلة أيام الرعاية التي حدث التغيب فيها مسموح بها عرضيا ً وفقا ً للشروط التالية:
 .1إذا لم تتعارض املبادلة مع الطاقة وتكوين اجلماعة (املبادلة خدمة وليست حقاً).
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 .2يسمح باملبادلة في غضون السنة التقوميية (في دياكوناينتيه  Diakonijntjeفقط لألماكن املرنة في غضون
شهر).
 .3استخدام يوم بديل ليوم الغياب ممكن فقط إذا كان اإلبالغ عن تغيب طفلك قد مت في الوقت احملدد بدون تأخير،
أي قبل الساعة  ،9.30عن طريق مدخل اآلباء واألمهات (( )Ouderportaalفي برنامج فلوريوكيدز FloreoKids
 .)appولرعاية ما قبل املدرسة ينطبق وقت أقصى ال يتعدى الساعة .19:15
 .4يجب طلب أيام املبادلة أو األيام اإلضافية قبلها مبا ال يقل عن  48ساعة من أجل التخطيط .والطلبات
املستعجلة قبل يوم الرعاية املرغوب مبدة تقل عن  48ساعة ميكن فقط تقدميها هاتفيا ً أو شفويا ً لدى
املوظفني التربويني.
 .5يجب طلب أيام عطلة جدول العمل ( )roostervrije dagenقبل يوم الرعاية املرغوب مبا ال يقل عن أسبوع من
أجل التخطيط .وفي حالة الطلبات التي تأتي قبل يوم الرعاية املرغوب بفترة تقل عن أسبوع ال ميكننا أن
نقدم ضمانا ً للرعاية في عطلة جدول العمل.
 .6ميكنك فقط استخدام يوم املبادلة أو اليوم اإلضافي إذا متت املوافقة عليه من قبل املوظفة التربوية عن طريق
برنامج فلوريوكيدز ( FloreoKids appمدخل اآلباء واألمهات  ،)Ouderportaalويجب أن ال يتعارض ذلك مع
الطاقة وتكوين اجلماعة ،وفي حالة وجود عدد كبير من األطفال ال ميكن (دائماً) املوافقة على الطلبات.
 .7املبادلة مسموح بها فقط ضمن نفس النوع من الرعاية (في حالة االنتقال من احلضانة النهارية  KDVإلى
الرعاية خارج املدرسة  BSOتسقط أيام املبادلة).
 .8ال تتم مبادلة أيام اإلغالق الرسمية ،باستثناء اليوم الدراسي السنوي لفلوريوكيدز  .FloreoKidsوهذا اليوم
يجوز لألمهات واآلباء الذين يستخدمون احلضانة النهارية ورعاية الطفولة املبكرة وقاعات لعب الطفولة
املبكرة مبادلته بدون مخالفة شروط املبادلة .واألمهات واآلباء الذين يستخدمون الرعاية خارج املدرسة
يتسلمون على سبيل التعويض  1فلوريو ( Floreoرصيد) ميكن استخدامه في يوم واحد من أيام عطلة جدول
العمل ( roostervrije dagوليس يوم عطلة .)vakantiedag
 .9مقابل كل يوم مبادلة (تعويض ليوم لم يؤخذ) ينبغي أن يكون نظيره تاريخ ليوم لم يؤخذ أو لن يؤخذ.
 .10للرعاية خارج املدرسة ينطبق :تتم مبادلة ظهر اليوم الذي يحدث فيه التغيب بظهر يوم آخر ،وأيام العطلة
 vakantiedagenبأيام عطلة أخري (ليست أيام عطلة جدول العمل .)roostervrije dagen
 .11األمهات واآلباء بعقد للرعاية خارج املدرسة  BSOتشمل العطالت املدرسية يتسلمون لكل طفل كل سنتني
تقومييتني أوقات رعاية مجانية أليام عطلة جدول العمل (تسمى فلوريو  .)Floreoوميكن العثور عليها في
مدخل اآلباء واألمهات ( )Ouderportaalحتت “رصيدي” .Mijn Tegoeden
 .12يجوز لألمهات واآلباء مبادلة ظهر يوم األربعاء الثابت بشكل عرضي بظهر يوم آخر ،وبالعكس يجوز لألمهات
واآلباء مبادلة ظهر يوم قصير بشكل عرضي بظهر يوم األربعاء.
 .13يجوز لألمهات واآلباء فقط مبادلة أيام غياب كاملة وليس بضعة ساعات تغيب ،ألنهم أخذوا طفلهم في
وقت سابق أو أحضروه في وقت الحق.
 .14املبادلة ممكنة فقط ضمن العقد الساري .في حالة عقد مدته  40أسبوعا ً للرعاية خارج املدرسة أو رعاية
الطفولة املبكرة ال ميكن مبادلة أيام تغيب بأيام تقع في أسابيع العطلة.
 .15قبل ما ال يتجاوز  14يوما ً من تاريخ يوم املبادلة املطلوب سيعطي املوظفون التربويون من خالل برنامج
فلوريوكيدز  FloreoKids appاملوافقة النهائية أو رفضهم ليوم املبادلة ،ويتعلق ذلك باألطفال اجلدد اخملطط
لهم .ومبجرد املوافقة يصبح يوم املبادلة أو اليوم اإلضافي نهائياً.
 .16في حالة إبالغك عن سحب يوم املبادلة أو اليوم اإلضافي سيضيع عليك يوم املبادلة أو سيتبع ذلك فاتورة عن
اليوم اإلضافي.
إذا مت إنهاء العقد ستتأكد رئيسة اجملموعة ما إذا كانت هناك أيام مبادلة مت استخدامها على أساس تخطيط أيام
الغياب بعد انتهاء العقد .وإذا كان األمر كذلك ستقوم املوظفة بإعالم األم/األب أن هناك فاتورة ستتبع ذلك (أو من
الضروري “تسليم” يوم نظير ذلك).
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 .11أخذ املزيد من الرعاية
يتم طلب الرعاية اإلضافية عن طريق مدخل اآلباء واألمهات (( )Ouderportaalفي برنامج فلوريوكيدز FloreoKids
 .)appوتقوم املوظفة التربوية بالتأكد ما إذا كان حجم اجملموعة وتكوينها يسمح بذلك .وستتسلم في تاريخ
أقصاه أسبوعني قبل يوم الرعاية املرغوب خبرا ً عن ذلك عن طريق مدخل اآلباء واألمهات (( )Ouderportaalفي برنامج
فلوريوكيدز  .)FloreoKids appوأجزاء األيام اإلضافية/األيام اإلضافية جتري احملاسبة عليها تلقائيا ً بعد نهاية الشهر.
وهذه الساعات اإلضافية التي مت أخذها مذكورة في البيان السنوي الذي ميكنك استخدامه لتسوية احلسابات
السنوية اخلاصة مبصلحة الضرائب.
 .12الرعاية املرنة ،احلضانة النهارية دياكوناينتيه  KDV Diakonijntjeوالرعاية خارج املدرسة في دي بلوكهوت
BSO De Blokhut
في الرعاية املرنة تستخدم الرعاية في أيام متغيرة .وإذا كان عدد األطفال املشاركني كبيرا ً قد يحدث أن ال ميكن دائما ً
تخطيط وضع طفلك في األيام األكثر ازدحاماً .وعندما تستخدم الرعاية املرنة نطلب منك اإلبالغ عن األيام املرغوبة
قبلها مبا اليقل عن  4أسابيع عن طريق مدخل اآلباء واألمهات (( )Ouderportaalفي برنامج فلوريوكيدز FloreoKids
 .)appوفي حالة احلضانة النهارية  KDV Diakonijntjeيجب طلب الرعاية املرنة في تاريخ ال يتعدى ثالثة أسابيع قبل
يوم الدوام األول من الشهر التالي.
 .13الرعاية في العطلة خارج املدرسة BSO
في عطالت املدرسة األساسية الرسمية التي حددتها احلكومة نقدم الرعاية النهارية الكاملة .ومن املمكن أن حتدث
الرعاية في موقع آخر من مواقع الرعاية خارج املدرسة .وسوف نبلغك عن ذلك في الوقت املناسب.
الرعاية خارج املدرسة ميكن أخذها بدون الرعاية في العطالت .وبصفة مبدئية ال يجوز لألطفال الذين لديهم عقد
ال يشمل العطالت املدرسية أن يستخدموا الرعاية خارج املدرسة في وقت العطالت املدرسية أو في األيام األخرى
املذكورة في قائمة الرعاية في العطالت خارج املدرسة .واالستثناء لذلك هو أن األمهات واآلباء لديهم إمكانية ألخذ
رعاية (إضافية) ال تزيد عن ثالثة أيام من أيام العطلة في العام .وهذه األيام جتري احملاسبة عليها فيما بعد.
لآلباء واألمهات الذين يحتاجون الرعاية في العطلة فقط توجد صفقة رعاية في العطلة ,تأخذ فيها على األقل
ستة أيام عطلة في السنة (أو مضاعفاتها) وتدفع نظيرها شهريا ً مبلغ متوسط حتصل على عالوة ( )toeslagله.
وأيام العطلة هذه (التي تسمى  )Floreo’sتأتي على شكل رصيد في برنامج فلوريوكيدز ( FloreoKidsمدخل اآلباء
واألمهات ( )Ouderportaalوميكنك استخدامها في أيام العطلة عن طريق البرنامج أو عبر جهاز الكمبيوتر احملمول أو
الكمبيوتر الشخصي.
 إنك تقرر ما هو عدد أيام العطلة التي حتتاج الرعاية فيها في السنة التقومية ( ،18 ،12 ،6إلخ) .وأثناء السنةالتقوميية ال ميكنك تغيير هذا العدد من األيام .وفي وقت ال يتجاوز شهر واحد قبل السنة امليالدية اجلديدة ميكنك أن
تبلغ عن عدد األيام التي ستأخذها في السنة التقوميية اجلديدة .وإذا لم تبلغ عن أي شيئ يظل عدد األيام كما كان
السنة التقوميية احلالية.
 ميكنك إنهاء عقدك قبل أوانه مع فترة إشعار شهر واحد .نظرا ً ألنك تدفع مبلغ شهري متوسط في هذه الصفقةأليام الرعاية وتتلقى عالوة  toeslagشهرية (متوسطة) ،لذا ال جتري احملسابة على األيام الغير مستخدمة وال نقوم
بإضافتها إلى الرصيد لكي ال يكون عليك أن ترد العالوة في نهاية السنة .وإذا أخذت أيام أكثر من األيام التي يحق لك
احلصول عليها مبوجب العقد سيلي ذلك فاتورة ،وميكنك تقدمي طلب للحصول على عالوة لهذا املبلغ.
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 إذا حدث أن انتقلت من نوع إلى آخر قبل األوان ستأخذ عددا ً نسبيا ً من األيام :في صفقة تتكون من ستة أيام رعايةسنويا ً ميكنك االلتحاق كل شهرين :في  1يناير ( 6أيام رعاية) ،وفي  1مارس ( 5أيام رعاية) ،وفي  1ماي/مايو ( 4أيام
رعاية) ،إلخ.
 بجانب صفقة العطلة ميكنك أن تأخذ بشكل عرضي أياما ً إضافية للرعاية في العطلة أو للرعاية في أيام عطلةجدول العمل .وأيام الرعاية اإلضافية هذه يجري احلساب عليها بعد نهاية الشهر بفواتير منفصلة.
في الرعاية في العطلة يشمل الثمن تكاليف املواد الغذائية واملشروبات واألنشطة والرحالت .وميكن جلميع اآلباء
واألمهات (بغض النظر عن نوع العقد) نظير تكلفة إضافية أن يستخدموا الرعاية في أيام عطلة جدول العمل
واأليام الدراسية بشكل غير محدود.
 .14أيام عطلة جدول العمل :Roostervrije dagen
إننا نقدم رعاية إضافية في أيام عطلة جدول العمل واأليام الدراسية اخلاصة باملدارس األساسية في اليدردورب
 ،Leiderdorpواليدن  ،Leidenوهوخماده  .Hoogmadeوميكنك أن تسجل طفلك/أطفالك في تاريخ ال يتعدى أسبوع
قبل يوم الرعاية في عطلة جدول العمل عن طريق مدخل اآلباء واألمهات (( )Ouderportaalفي برنامج فلوريوكيدز
 .)FloreoKids appوالرعاية في عطلة جدول العمل ممكنة بجميع عقود الرعاية خارج املدرسة ( BSOالرعاية خارج
املدرسة التي تشمل العطالت املدرسية وصفقة العطلة والتي ال تشملها) .ويجري تسجيل الساعات اإلضافية
املأخوذة في البيان السنوي للرعاية خارج املدرسة الذي ميكنك استخدامه لتسوية احلساب السنوي مع مصلحة
الضرائب.
 .15البطاقة ذات اخلانات ()Strippenkaart
البطاقة ذات اخلانات مخصصة إلتاحة الفرصة لك إلحضار طفلك مبكرا ً قبل الوقت أو أخذه متأخرا ً بعد الوقت
بشكل عرضي في نطاق أوقات عمل املوقع املعني .ومن املمكن أيضا ً أن تأخذ عرضيا ً رعاية ما قبل املدرسة VSO
بشرط أن يكون طفلك يأخذ الرعاية خارج املدرسة  BSOفي نفس املوقع .والبطاقة ذات اخلانات ميكن شرائها لكل
طفل ولكل أسرة .وشراء البطاقة ذات اخلانات لكل أسرة ممكن فقط إذا كان كال الطفلني يذهبان إلى نفس النوع من
الرعاية .وتقوم املوظفة التربوية بوضع خطها على البطاقة ذات اخلانات .واحلد األدنى لألخذ هو خانة واحدة .ويجب
طلب استخدام البطاقة ذات اخلانات قبل االستخدام مبا ال يقل عن يوم من املوظفة التربوية في اجملموعة .وال ميكنك
استخدام الطاقة ذات اخلانات عند احلضور متأخراً .والبطاقة ذات اخلانات ميكنك شرائها عن طريق املكتب املركزي
لفلوريوكيدز .وتظل البطاقة ذات اخلانات التي تشتريها صاحلة ملدة ال تزيد عن سنة من تاريخ شرائها .وميكن شراء ما
ال يزيد عن  2بطاقتني لكل طفل في العام.
 .16سياسة املراقبة
يحدث مرة واحدة على األقل في السنة أن نقوم مبراقبة كل طفل يستخدم نوع من الرعاية داخل فلوريوكيدز
 .FloreoKidsوالغرض من هذه املراقبة هو احلصول على صورة شاملة عن رفاهية وتطور كل طفل منفرد .ويقوم
املوظفون التربويون مبناقشة بيانات الرصد خالل محادثة تستغرق  10دقائق .ونقوم بسؤال األطفال أنفسهم اعتبارا ً
من عمر  9سنوات عن رأيهم في الرعاية املقدمة ،ويحدث ذلك من خالل قائمة أسئلة قصيرة يجري تعبئتها في
مكان الرعاية .وإذا انتقل طفلك إلى نوع آخر من الرعاية داخل فلوريوكيدز  FloreoKidsنقوم بإعطاء ملف الطفل مع
بيانات الرصد داخليا ً إلى املكان اجلديد .وعندما يذهب طفلك إلى املدرسة نرسل أحدث التقارير إلى مدرسة طفلك
التي سيذهب إليها في املستقبل .وعن طريق توقيعك على منوذج النقل ستعطي إذنا ً لفعل ذلك .وهذا التسليم من
مكان رعاية الطفل إلى املدرسة له قيمة عظيمة لتوفير أفضل بيئة تعليمية ممكنة لطفلك منذ البداية .وسوف
تتلقى منا نسخة من جميع التقارير التي نقدمها.
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على الئحة مراقبة األطفال الذين يذهبون إلى ( VVE-PSZقاعة لعب الطفولة املبكرة  -قاعة لعب الطفولة املبكرة
مع التعليم السابق للمدرسة أو التعليم املدرسي املبكر) نقوم بتسجيل ما إذا كان الطفل طفال ً في جماعة
مستهدفة وفقا ً ملعايير .VVE
 .17نهاية العقد وإشعار اإلنهاء:
تنتهي اتفاقات الوضع في الرعاية املعقودة مع فلوريوكيدز  FloreoKidsقانونيا ً على النحو التالي:
احلضانة النهارية ،ورعاية الطفولة املبكرة وقاعة لعب الطفولة املبكرة مع التعليم السابق للمدرسة أو التعليم
املدرسي املبكر :VVE
ينتهي العقد بحكم القانون في اليوم السابق لبلوغ السن الذي يذهب الطفل فيه إلى املدرسة األساسية.
وخصيصا ً للحضانة النهارية درومن الند  Dromenlandودياكوناينتيه  :Diakonijntjeحاملا يتوقف العقد املعقود مع
مجموعة الرعاية راينالند  Rijnland Zorggroepسيبطل عقد مكان العمل املرن عن طريق مجموعة الرعاية راينالند.
وفي حالة وجود أماكن متوفرة سيمكن استمرار الرعاية بالتشاور مع الوالدين من خالل مقر خاص دائم في درومن
الند أو دياكوناينتيه أو حضانة نهارية غيرها من حضانات فلوريوكيدز .FloreoKids
عقد الطفل الذي يبلغ عمره  4سنوات قبيل العطلة الصيفية أو فيها ميكن إمداده بالتشاور مع موظف التخطيط
والوضع حتى نهاية العطلة الصيفية بشرط أن ال يتعارض ذلك مع طاقة األماكن املتوفرة.
رعاية ما قبل  /ما بعد املدرسة والرعاية في العطلة:
ينتهي العقد بحكم القانون في اليوم السابق للوقت الذي يبدأ الطفل فيه متابعة التعليم املتوسط.
اإلنهاء قبل تاريخ بدء اتفاق الوضع في الرعاية
إذا ألغيت بعد التوقيع على العرض الكتابي و/أو اتفاق الوضع في الرعاية ،ولكن قبل تاريخ بدء االتفاق ستنطبق فترة
إشعار مدتها شهر واحد .واإلنهاء ممكن في أي يوم من الشهر.
اإلنهاء السابق لألوان (في وقت السريان)
يحق لكلي الطرفني دون التدخل القضائي إنهاء اتفاق الوضع في الرعاية في احلضانة النهارية  KDVوفي الرعاية
خارج املدرسة  BSOوفي رعاية ما قبل املدرسة  VSOوفي رعاية الطفولة املبكرة  POوفي قاعة لعب الطفولة
املبكرة  PSZمع مراعاة فترة إشعار باإلنهاء مدتها شهر واحد .واإلنهاء ممكن في أي يوم من الشهر .وأيضا لإلنهاء
اجلزئي (إنقاص أيام الرعاية أو ساعات الرعاية) تنطبق فترة إشعار مدتها شهر واحد.
مالحظة :إذا مت تلقي إنهائك (اجلزئي) في يوم  20من الشهر أو بعده يكون إعداد فواتير الشهر التالي وجتهيز دفعة
التحصيل قد مت بالفعل .ويعني هذا أن حتصيل املبلغ الشهري املعتاد ،بالرغم من اإلنهاء (اجلزئي) ،سيحدث في يوم 1
من الشهر اجلديد أو في حدوده ،وستحدث بعد ذلك تسوية احلساب/إرجاع الرصيد.
يجب دائما ً يتم اإلنهاء كتابيا ً عن طريق البريد اإللكتروني أو عن طريق رسالة (أو بنموذج التغيير mutatieformulier
الذي ستجده في موقعنا على اإلنترنت) .وميكنك إرسال إشعار اإلنهاء إلى  .info@floreokids.nlوعليك أن ترسل
الرسالة (أو منوذج التغيير) إلى  .FloreoKids, afd. Planning & Plaatsing, Postbus 9, 2350 AA Leiderdorpوتاريخ
استالم البريد أو الرسالة لدى فلوريوكيدز  FloreoKidsهو العامل احملدد ،وسيسري إشعار اإلنهاء اعتبارا ً من ذلك
التاريخ ،ويرجى أخذ بعني االعتبار احتمال حدوث تأخير في البريد .وسيقوم موظفو التخطيط والوضع بتأكيد التاريخ
الدقيق إلنهاء العقد كتابياً.
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واإلنهاء أحادي اجلانب من فلوريوكيدز  FloreoKidsيحدث فقط في حالة األسباب القاهرة .وعندما يحدث اإلنهاء
أحادي اجلانب تقوم فلوريوكيدز  FloreoKidsبتطبيق الفقرة  3من املادة  10من الشروط العامة لرعاية الطفل اخلاصة
باملنظمة املهنية لرعاية الطفل.
 .18املسؤولية
فلوريوكيدز  FloreoKidsليست مسؤولة عن فقدان أو تلف املمتلكات الشخصية .واألمهات واآلباء هم املسؤولون
من حيث املبدأ عن الضرر املترتب الذي ينجم عن أطفالهم .ولقد قمنا بالتعاقد على تأمني (إضافي) للمسؤولية عن
األضرار للغير  WA-verzekeringإكماال ً لتأمني األمهات واآلباء للمسؤولية عن األضرار للغير.
 .19إجراءات الشكاوى:
فلوريوكيدز  FloreoKidsلديها إجراءات الشكاوى (دليل اجلودة .)4.8.1
 .20قواعد اخلصوصية  /السرية:
تستخدم فلوريوكيدز  FloreoKidsسياسة تتعلق باخلصوصية ((دليل اجلودة .)2.3
 .21قواعد السلوك:
فلوريوكيدز  FloreoKidsلديها مدونة لقواعد السلوك (دليل اجلودة .)5.10.1
 .22بنود عامة:
ال يسمح بالتدخني داخل املواقع واملناطق اخلارجية التابعة لفلوريوكيدز  .FloreoKidsوال يسمح بدخول احليوانات في
مواقع فلوريوكيدز .FloreoKids
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