
ھامبورغ، نوفمبر/تشرین الثاني 2021 

أولیاء األمور األعزاء، التالمیذ األعزاء،  

تـقدم جـمیع مـدارس ھـامـبورغ لـتالمـیذھـا الـتعلیم والـرعـایـة مـجاًنـا فـي فـترة مـا بـعد الظھـر. وتـتمیز مـدیـنة ھـامـبورغ بـأنـھا تـقدم عـروًضـا لـلیوم 
الـكامـل غـیر مـتوفـرة فـي أي والیـة اتـحادیـة أخـرى، ویـتعین كـذلـك عـلى اآلبـاء، فـي جـمیع الـوالیـات االتـحادیـة األخـرى تـقریـًبا، دفـع رسـوم 
مـشاركـة عـالـیة. ویـلقى عـرض ھـامـبورغ الـمجانـي والـجید إلـى حـد كـبیر اسـتحساًنـا كـبیًرا: یـبقى حـوالـي 85 فـي الـمائـة مـن جـمیع أطـفال 
الـمدارس االبـتدائـیة فـي الـمدرسـة لـفترة مـا بـعد الظھـر. ومـن ثـم تـقدم ھـامـبورغ مـنذ سـنوات عـرًضـا لـن یـتم تـقدیـمھ فـي جـمیع أنـحاء الـبالد 

قبل عام 2029. 

یشـتمل عـرض الـیوم الـكامـل عـلى وجـبة غـداء جـیدة. ھـذا وتـقدم 58 مـؤسـسة مـتخصصة فـي تـقدیـم الـطعام، أو مـا ُیـسّموا بمتعھـدي الـطعام، 
حـوالـي 15 مـلیون وجـبة غـداء مـدرسـیة سـنوًیـا، ویـتم تـوزیـعھا عـلى الـتالمـیذ فـي مـقاصـف الـمدارس. تـختار كـل مـدرسـة متعھـد تـقدیـم طـعام 

على مسؤولیتھا الخاصة وتبرم معھ اتفاًقا في إطار عقد بشأن عروض المنتجات الغذائیة وتنّوعھا وجودتھا. 

ومـنذ عـام 2012، تـم تحـدیـد الحـد األقـصى لـلمساھـمة الـمادیـة لـآلبـاء فـي الـوجـبات الـمدرسـیة وبـلغ 3.5 یـورو. ونـظًرا لـتطور الـتكالـیف فـي 
مـجال تـقدیـم الـطعام، یـجب تـعدیـل مـساھـمات الـوالـدیـن ألول مـرة مـنذ عشـر سـنوات بحـلول 1 فـبرایـر/شـباط 2022 لـیزداد الـمبلغ ویـصل 
إلـى 4 یـورو. ویـتوافـق ھـذا الـتعدیـل فـي األسـعار مـع الـزیـادة فـي أسـعار المسـتھلكین عـلى مـدى الـسنوات العشـر الـماضـیة بـمتوسـط 1.2 فـي 
الـمائـة سـنوًیـا. نـرجـو أن تـتفھم مـوقـفنا. عـالوة عـلى ذلـك، یـتلقى مـا یـقرب مـن ثـلثي جـمیع أطـفال الـمدارس االبـتدائـیة إعـانـات سـخیة لـتناول 
طـعام الـغداء مـن الـحكومـة األلـمانـیة ومـدیـنة ھـامـبورغ، وبـالـتالـي لـیس عـلیھم دفـع الـثمن الـكامـل. سـوف یـقدم لـك متعھـد الـطعام فـي مـدرسـتك 

معلومات حول الخطوات التالیة في األسابیع القلیلة القادمة.  

سـتواصـل مـدیـنة ھـامـبورغ والـحكومـة األلـمانـیة تـمویـل أكـثر مـن نـصف الـتكلفة اإلجـمالـیة لـلغداء الـمدرسـي وضـمان حـصول الـعدیـد مـن 
الـتالمـیذ عـلى الـغداء فـي الـمدرسـة مـجاًنـا أو بـأسـعار مـخفضة. وفـي یـنایـر/كـانـون الـثانـي 2020، أي قُـبیل انـتشار وبـاء كـورونـا، تـلقى 
حـوالـي 40600 طـفٍل مـن إجـمالـي حـوالـي 60400 تـلمیٍذ فـي الـمدارس االبـتدائـیة الـحكومـیة (أي حـوالـي الـثلثین) إعـانـات خـاصـة 

بالوجبات الغذائیة في المدارس. وستظل بعض األمور قائمة مثل: 

حـصول األطـفال الـذیـن یـتلقى آبـاؤھـم مـعونـات اجـتماعـیة كـإعـانـة الـبطالـة 2 أو مـعونـات الـسكن أو إعـانـات بـموجـب •
الـقانـون االتـحادي لـدعـم الـتعلیم عـلى وجـبة غـداء مـدرسـیة مـجاًنـا. وھـذه الـظروف تـنطبق تـقریـًبا عـلى ثـلث األطـفال 

والمراھقین. 

أطـفال الـمدارس االبـتدائـیة، الـذیـن یـحصل آبـاؤھـم عـلى دخـل مـنخفض نسـبًیا، یـدفـعون أسـعاًرا مـخفضة. وكـذلـك یـدفـع •
األشـقاء فـي الـمدرسـة االبـتدائـیة ثـمًنا مـخفًضا. وُیـعد ھـذا الـتخفیض الـمذھـل فـي األسـعار فـریـًدا مـن نـوعـھ بھـذا الـشكل 

في ألمانیا. 

ولـضمان بـقاء تـكلفة وجـبة الـغداء فـي مـتناول الجـمیع، قـامـت مـدیـنة ھـامـبورغ بـبناء أو تجـدیـد أكـثر مـن 270 مـقصًفا •
مـدرسـًیا بـشكل شـامـل مـنذ عـام 2011 مـقابـل حـوالـي 250 مـلیون یـورو وإتـاحـتھا لشـركـات تـقدیـم الـطعام مـجاًنـا. 
وبـاإلضـافـة إلـى ذلـك، تـغطي مـدیـنة ھـامـبورغ تـكالـیف الـطاقـة والـمیاه. وبـدون ھـذه الـنفقات اإلضـافـیة لـمدیـنة 

ھامبورغ، ستكون جمیع وجبات الغداء بتكلفة أكثر بنحو 90 سنًتا. 

یضمن ھذا التعدیل في السعر معاییر جودة واضحة لوجبة الغداء في المستقبل:  

یتلزم متعھدو الطعام بمعیار الجودة الخاص "بالجمعیة األلمانیة للتغذیة" (DGE) عند تقدیمھم للوجبات المدرسیة الجیدة. •

یأتي ما ال یقل عن 10 في المائة من األغذیة المستخدمة في ھذه الوجبات من الزراعة العضویة. •

یتزاید استخدام األغذیة الموسمیة واإلقلیمیة. •



باإلضافة إلى الوجبات، یتم تقدیم الطعام الخام یومًیا، حیث یتم تقدیم الفاكھة ثالث مرات في األسبوع على األقل. •

بالنسبة ألي طعام خاص ضروري لألطفال (كما في حالة الحساسیة أو مرض السكري)، ال توجد رسوم إضافیة. •

یتم إعطاء األطفال الفرصة لتقدیم مالحظات بانتظام للمدرسة ولمتعھد الطعام بشأن جودة وجبة الغداء. •

أیـھا اآلبـاء األعـزاء، أیـھا الـتالمـیذ األعـزاء، الـزیـادات فـي األسـعار لیسـت لـطیفة. لـكنك تـتفّھم بـالـتأكـید أنـھ بـعد عشـر سـنوات، یـجب تـعدیـل 
أسـعار وجـبات الـغداء الـمدرسـیة وفـًقا لـتطورات تـكلفة الـمرة األولـى. وسـتواصـل مـدیـنة ھـامـبورغ والـحكومـة األلـمانـیة تـقدیـم مـنح سـخیة 

لضمان مشاركة جمیع األطفال في وجبة الغداء.	

مع أطیب التحیات 
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ثورستن ألتنبورغ ھاك 
مجلس المدارس الحكومیة


