ھﺎﻣﺑورگ ،ﻧواﻣﺑر 2021

واﻟدﯾن و داﻧشآﻣوزان ﮔراﻣﯽ،

ھـﻣﮫ ﻣـدارس ھـﺎﻣـﺑورگ ،آﻣـوزش و ﻣـراﻗـﺑت راﯾﮕﺎن را در ﺑـﻌد از ظﮭـرھـﺎ ﺑـﮫ داﻧـشآﻣـوزان ﺧـود اراﺋـﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد .اﯾن ﺗـﻌداد ﺑـرﻧـﺎﻣـﮫھـﺎی
ﺗـﻣﺎموﻗـت ،در ھﯾﭼﮑدام از اﯾﺎﻻت ﻓـدرال وﺟـود ﻧـدارد ،ﺿـﻣن اﯾن ﮐﮫ واﻟـدﯾن در ھـﻣﮫ اﯾﺎﻻت ﻓـدرال ﺑـﺎﯾد ﺷﮭـرﯾﮫھـﺎی ﺑـﺎﻻﯾﯽ را ﺑـرای
ﺷـرﮐت در ﺑـرﻧـﺎﻣـﮫھـﺎ ﭘـرداﺧـت ﮐﻧﻧد .ﺧـدﻣـﺎت ﺧـوب ﺷﮭـر ھـﺎﻣـﺑورگ ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر راﯾﮕﺎن ھﺳـﺗﻧد ،ﺑـدﯾن ﺻـورت ھﺳـﺗﻧد :ﺣـدود  85درﺻـد
از ھـﻣﮫ داﻧـشآﻣـوزان ﻣـدارس اﺑـﺗداﯾﯽ ،ﺑـﻌد از ظﮭـرھـﺎ در ﻣـدرﺳـﮫ ﻣﯽﻣـﺎﻧـﻧد .ﺑـﮫ اﯾن ﺗـرﺗﯾب ،ﺷﮭـر ھـﺎﻣـﺑورگ از ﺳـﺎلھـﺎ ﭘﯾش ﺑـرﻧـﺎﻣـﮫای
را اراﺋﮫ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ در ﺳطﺢ ﻓدرال ﺗﻧﮭﺎ از ﺳﺎل  2029ﻗرار اﺳت اراﺋﮫ ﺷود.
ﯾﮏ ﻧـﮭﺎر ﺧـوب ھـم ﺑﺧﺷﯽ از ﺑـرﻧـﺎﻣـﮫ ﺧـدﻣـﺎت ﺗـﻣﺎموﻗـت اﺳـت .در ﺳـﺎل ﺣـدود  15ﻣﯾﻠﯾون وﻋـده ﻏـذاﯾﯽ ظﮭـر ،از ﺳـوی  58ﺷـرﮐت
ﻣـﺧﺗﻠف ﺗﮭﯾﮫ ﻏـذا ،ﻣـﻌروف ﺑـﮫ ﮐﯾﺗرﯾﻧﮓھـﺎ ،ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯽﺷـود و در ﻏـذاﺧـوریھـﺎی ﻣـدارس ﺑـﮫ داﻧـشآﻣـوزان ﺗـﺣوﯾل داده ﻣﯽﺷـود .ھـر
ﻣـدرﺳـﮫ ،ﺑـﺎ ﻣﺳـﺋوﻟﯾت ﺧـود ﯾﮏ ﺷـرﮐت ﮐﯾﺗرﯾﻧﮓ را اﻧـﺗﺧﺎب ﻣﯽﮐﻧد و در ﭼـﺎرﭼـوب ﯾﮏ ﻗـرارداد ،درﺑـﺎره اراﺋـﮫ ،ﺗـﻧوع و ﮐﯾﻔﯾت ﻧـﮭﺎر
ﺑﺎ آن ﺑﮫ ﺗواﻓق ﻣﯽرﺳد.
از ﺳـﺎل  ،2012ﺣـداﮐﺛر ﻣـﺑﻠﻎ ﭘـرداﺧﺗﯽ واﻟـدﯾن ﺑـرای ﻧـﮭﺎر ﻣـدرﺳـﮫ ﺑـﮫ  3,50ﯾورو ﻣﺣـدود ﺷـده اﺳـت .ﺑـﮫ دﻟﯾل اﻓـزاﯾش ھـزﯾﻧﮫھـﺎ در
ﺑـﺧش ﺗﮭﯾﮫ ﻏـذا ،از  1ﻓـورﯾﮫ  2022ﺑـرای ﻧﺧﺳـﺗﯾن ﺑـﺎر ﭘـس از ده ﺳـﺎل ،ﻣـﺑﻠﻎ ﭘـرداﺧﺗﯽ واﻟـدﯾن ﺑـﺎﯾد ﺗطﺑﯾق داده ﺷـود و ﺑـﮫ  4,00ﯾورو
اﻓـزاﯾش ﯾﺎﺑـد .اﯾن ﺗطﺑﯾق ﻗﯾﻣت ،ﻣـﺗﻧﺎﺳـب ﺑـﺎ اﻓـزاﯾش ﻗﯾﻣتھـﺎی ﻣـﺻرفﮐﻧﻧدﮔـﺎن در ده ﺳـﺎل ﮔـذﺷـﺗﮫ ﺑـﮫ اﻧـدازه  1,2درﺻـد در ﺳـﺎل ﺑـوده
اﺳــت .ﺧــواھــﺷﻣﻧدﯾم اﯾن ﺷــراﯾط را درک ﮐﻧﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺣــدود دو ﺳــوم ھــﻣﮫ داﻧــشآﻣــوزان ﻣــﻘطﻊ اﺑــﺗداﯾﯽ دوﻟــت ﻓــدرال و ﺷﮭــر
ھـﺎﻣـﺑورگ ،ﮐﻣﮏھـزﯾﻧﮫھـﺎی ﺧـوﺑﯽ را ﺑـرای ﻧـﮭﺎر درﯾﺎﻓـت ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﺑـﮫ اﯾن ﺗـرﺗﯾب ﻣـﺟﺑور ﻧﯾﺳﺗﻧد ھـﻣﮫ ھـزﯾﻧﮫ را ﺑـﭘردازﻧـد .ﺷـرﮐت
ﮐﯾﺗرﯾﻧﮓ ﻣدرﺳﮫ ﺷﻣﺎ ،در ھﻔﺗﮫ آﯾﻧده درﺑﺎره ﻣراﺣل ﺑﻌدی ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اطﻼع ﺧواھد داد.
ھﻣﭼﻧﯾن ﺷﮭـر ھـﺎﻣـﺑورگ و دوﻟـت ﻓـدرال در آﯾﻧده ﺑﯾش از ﻧﯾﻣﯽ از ﮐل ھـزﯾﻧﮫھـﺎی ﻧـﮭﺎر ﻣـدارس را ﭘـرداﺧـت ﺧـواھـﻧد ﮐرد و ﺗـﻼش
ﺧـواھـﻧد ﮐرد داﻧـشآﻣـوزان ﺑﯾﺷﺗری ﺑـﺗواﻧـﻧد ﻧـﮭﺎر راﯾﮕﺎن ﯾﺎ ﺑـﺎ ﻗﯾﻣت ﭘـﺎﯾﯾن در ﻣـدرﺳـﮫ درﯾﺎﻓـت ﮐﻧﻧد .ﺑـﮫ اﯾن ﺗـرﺗﯾب در ژاﻧـوﯾﮫ ،2020
ﮐﻣﯽ ﭘﯾش از آﻏـﺎز ﺑﯾﻣﺎری ھـﻣﮫﮔﯾر ﮐروﻧـﺎ ،از ﻣﯾﺎن ﺣـدود  60400داﻧـشآﻣـوز ﻣـدارس اﺑـﺗداﯾﯽ دوﻟﺗﯽ ،ﺑﯾش از دو ﺳـوم آﻧـﮭﺎ )ﺣـدود
 40600داﻧشآﻣوز( ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫھﺎﯾﯽ را ﺑرای ﻣراﻗﺑت در ﻣدرﺳﮫ درﯾﺎﻓت ﮐردﻧد .در اﯾن ﻣﯾﺎن ،ﻣﻘررات زﯾر ﭘﺎﺑرﺟﺎ ﺧواھد ﻣﺎﻧد:
•

ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ واﻟــدﯾن آﻧــﮭﺎ ﮐﻣﮏھــﺎی اﺟــﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣــﺎﻧــﻧد ﺑﯾﻣﮫ ﺑﯾﮑﺎری  ،IIﮐﻣﮏھــزﯾﻧﮫ ﻣﺳﮑن ﯾﺎ  BAföGرا
درﯾﺎﻓـت ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﻧـﮭﺎر ﻣـدرﺳـﮫ را ﺑـﮫ ﺻـورت راﯾﮕﺎن درﯾﺎﻓـت ﻣﯽﮐﻧﻧد .آﻧـﮭﺎ ﺣـدود ﯾﮏ ﺳـوم ھـﻣﮫ ﮐودﮐﺎن و
ﺟواﻧﺎن را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھﻧد.

•

داﻧـشآﻣـوزان ﻣـدارس اﺑـﺗداﯾﯽ ﮐﮫ واﻟـدﯾن آﻧـﮭﺎ درآﻣـد ﮐم دارﻧـد ،ﻣـﺑﻠﻎ ﭘـﺎﯾﯾنﺗـری ﭘـرداﺧـت ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺧـواھـران و
ﺑـرادران ھـم ﺑـﮫ طـور ﻣـﺷﺎﺑـﮫ ﻣـﺑﻠﻎ ﭘـﺎﯾﯾنﺗـری ﭘـرداﺧـت ﻣﯽﮐﻧﻧد .اﯾن ﮐﺎھـش ﻗﯾﻣت ﺑـﮫ ﺻـورت ردهﺑـﻧدی ﺷـده ﺑـﮫ اﯾن
ﺷﮑل ،ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر در آﻟﻣﺎن اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود.

•

ﺑـرای اﯾن ﮐﮫ ﻧـﮭﺎر ﻣـﻘرون ﺑـﮫ ﺻـرﻓـﮫ ﺑـﺎﺷـد ،ﺷﮭـر ھـﺎﻣـﺑورگ از ﺳـﺎل  2011ﺑـﺎ ھـزﯾﻧﮫای در ﺣـدود  250ﻣﯾﻠﯾون
ﯾورو ،ﺑﯾش از  270ﻏـذاﺧـوری در ﻣـدارس ﺳـﺎﺧـﺗﮫ ﯾﺎ ﺑـﮫ ﺷﮑل ﺟـﺎﻣـﻊ ﺑـﺎزﺳـﺎزی ﮐرده و آﻧـﮭﺎ را ﺑـﮫ ﺻـورت
راﯾﮕﺎن در اﺧﺗﯾﺎر ﺷـرﮐتھـﺎی ﺗﮭﯾﮫ ﻏـذا ﻗـرار داده اﺳـت .ھﻣﭼﻧﯾن ﺷﮭـر ھـﺎﻣـﺑورگ ھـزﯾﻧﮫھـﺎی اﻧـرژی و آب را
ﺗـﻘﺑل ﻣﯽﮐﻧد .ﺑـدون اﯾن ھـزﯾﻧﮫھـﺎی ﺟـﺎﻧﺑﯽ ﺷﮭـر ھـﺎﻣـﺑورگ ،ھـﻣﮫ وﻋـدهھـﺎی ﻏـذاﯾﯽ ﻧـﮭﺎر ﺣـدود  90درﺻـد ﮔـرانﺗـر
ﻣﯽﺷدﻧد.

ﺑﺎ ﺗطﺑﯾق ﻗﯾﻣت ،اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﮐﯾﻔﯽ ﻣﺷﺧص ﺑرای وﻋدهھﺎی ﻏذاﯾﯽ ﻧﮭﺎر در آﯾﻧده ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽﺷوﻧد:
•

ﺷرﮐتھﺎی ﮐﯾﺗرﯾﻧﮓ ،ﺑﮫ ﺻورت اﻟزامآور اﺳﺗﺎﻧدارد ﮐﯾﻔﯽ »اﻧﺟﻣن ﺗﻐذﯾﮫ آﻟﻣﺎن« ) (DGEرا ﺑرای ﻧﮭﺎر ﺧوب ﻣدرﺳﮫ
ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽﮐﻧﻧد.

•

دﺳتﮐم  10درﺻد ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺗﮫ ،از ﻣﺣﺻوﻻت ارﮔﺎﻧﯾﮏ ھﺳﺗﻧد.

•

اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺣﺻوﻻت ﻏذاﯾﯽ ﻓﺻﻠﯽ و ﻣﻧطﻘﮫای ﺗﻘوﯾت ﻣﯽﺷود.

•

اﻓزون ﺑر وﻋدهھﺎی ﻏذاﯾﯽ ،ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﺧﺎم ﻧﯾز ھر روز اراﺋﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ دﺳتﮐم ﺳﮫ روز در ھﻔﺗﮫ ﺷﺎﻣل ﻣﯾوه اﺳت.

•

ﺑرای ھزﯾﻧﮫھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎص و ﺿروری ﮐودﮐﺎن )ﻣﺛﻼ ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣﺳﺎﺳﯾتھﺎ ﯾﺎ دﯾﺎﺑت( ھﯾﭻ ﻣﺑﻠﻎ ﺟﺎﻧﺑﯽ
درﯾﺎﻓت ﻧﻣﯽﺷود.

•

ﺑﭼﮫھﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﻣرﺗب اﯾن اﻣﮑﺎن را دارﻧد ﮐﮫ ﻧظر ﺧود را درﺑﺎره ﮐﯾﻔﯾت ﻧﮭﺎر ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ و ﺷرﮐت ﮐﯾﺗرﯾﻧﮓ اﻋﻼم
ﮐﻧﻧد.

واﻟـدﯾن و داﻧـش آﻣـوزان ﮔـراﻣﯽ ،اﻓـزاﯾش ﻗﯾﻣت ﺧـوشآﯾﻧد ﻧﯾﺳت .وﻟﯽ ﻣـطﻣﺋﻧﺎ ﻣﯽداﻧﯾد ﮐﮫ ﭘـس از ده ﺳـﺎل ﻗﯾﻣتھـﺎی وﻋـدهھـﺎی ﻏـذاﯾﯽ
ﻧـﮭﺎر ﻣـدارس ﺑـرای ﻧﺧﺳـﺗﯾن ﺑـﺎر ﺑـﺎﯾد ﺑـﺎ ﺗﻐﯾﯾرات ھـزﯾﻧﮫھـﺎ ﺗطﺑﯾق داده ﺷـوﻧـد .ﺷﮭـر ھـﺎﻣـﺑورگ و دوﻟـت ﻓـدرال ﺑـﺎ ﮐﻣﮏھـزﯾﻧﮫھـﺎی ﺧـوب
ﺗﻼش ﺧواھﻧد ﮐرد ﺷراﯾطﯽ را ﻓراھم ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﮐودﮐﺎن ﺑﺗواﻧﻧد در ﻣدرﺳﮫ ﻏذا ﺑﺧورﻧد.

ﺑﺎ اﺣﺗراﻣﺎت دوﺳﺗﺎﻧﮫ
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