
ھامبورگ، نوامبر 2021 

والدین و دانش آموزان گرامی،  

ھـمھ مـدارس ھـامـبورگ، آمـوزش و مـراقـبت رایگان را در بـعد از ظھـرھـا بـھ دانـش آمـوزان خـود ارائـھ می کنند. این تـعداد بـرنـامـھ ھـای 
تـمام وقـت، در ھیچکدام از ایاالت فـدرال وجـود نـدارد، ضـمن این کھ والـدین در ھـمھ ایاالت فـدرال بـاید شھـریھ ھـای بـاالیی را بـرای 
شـرکت در بـرنـامـھ ھـا پـرداخـت کنند. خـدمـات خـوب شھـر ھـامـبورگ کھ بیشتر رایگان ھسـتند، بـدین صـورت ھسـتند: حـدود 85 درصـد 
از ھـمھ دانـش آمـوزان مـدارس ابـتدایی، بـعد از ظھـرھـا در مـدرسـھ می مـانـند. بـھ این تـرتیب، شھـر ھـامـبورگ از سـال ھـا پیش بـرنـامـھ ای 

را ارائھ می کند کھ در سطح فدرال تنھا از سال 2029 قرار است ارائھ شود. 

یک نـھار خـوب ھـم بخشی از بـرنـامـھ خـدمـات تـمام وقـت اسـت. در سـال حـدود 15 میلیون وعـده غـذایی ظھـر، از سـوی 58 شـرکت 
مـختلف تھیھ غـذا، مـعروف بـھ کیترینگ ھـا، تھیھ می شـود و در غـذاخـوری ھـای مـدارس بـھ دانـش آمـوزان تـحویل داده می شـود. ھـر 
مـدرسـھ، بـا مسـئولیت خـود یک شـرکت کیترینگ را انـتخاب می کند و در چـارچـوب یک قـرارداد، دربـاره ارائـھ، تـنوع و کیفیت نـھار 

با آن بھ توافق می رسد. 

از سـال 2012، حـداکثر مـبلغ پـرداختی والـدین بـرای نـھار مـدرسـھ بـھ 3,50 یورو محـدود شـده اسـت. بـھ دلیل افـزایش ھـزینھ ھـا در 
بـخش تھیھ غـذا، از 1 فـوریھ 2022 بـرای نخسـتین بـار پـس از ده سـال، مـبلغ پـرداختی والـدین بـاید تطبیق داده شـود و بـھ 4,00 یورو 
افـزایش یابـد. این تطبیق قیمت، مـتناسـب بـا افـزایش قیمت ھـای مـصرف کنندگـان در ده سـال گـذشـتھ بـھ انـدازه 1,2 درصـد در سـال بـوده 
اســت. خــواھــشمندیم این شــرایط را درک کنید. ھمچنین حــدود دو ســوم ھــمھ دانــش آمــوزان مــقطع ابــتدایی دولــت فــدرال و شھــر 
ھـامـبورگ، کمک ھـزینھ ھـای خـوبی را بـرای نـھار دریافـت می کنند و بـھ این تـرتیب مـجبور نیستند ھـمھ ھـزینھ را بـپردازنـد. شـرکت 

کیترینگ مدرسھ شما، در ھفتھ آینده درباره مراحل بعدی بھ شما اطالع خواھد داد.  

ھمچنین شھـر ھـامـبورگ و دولـت فـدرال در آینده بیش از نیمی از کل ھـزینھ ھـای نـھار مـدارس را پـرداخـت خـواھـند کرد و تـالش 
خـواھـند کرد دانـش آمـوزان بیشتری بـتوانـند نـھار رایگان یا بـا قیمت پـایین در مـدرسـھ دریافـت کنند. بـھ این تـرتیب در ژانـویھ 2020، 
کمی پیش از آغـاز بیماری ھـمھ گیر کرونـا، از میان حـدود 60400 دانـش آمـوز مـدارس ابـتدایی دولتی، بیش از دو سـوم آنـھا (حـدود 
40600 دانش آموز) کمک ھزینھ ھایی را برای مراقبت در مدرسھ دریافت کردند. در این میان، مقررات زیر پابرجا خواھد ماند: 

کودکانی کھ والــدین آنــھا کمک ھــای اجــتماعی مــانــند بیمھ بیکاری II، کمک ھــزینھ مسکن یا BAföG را •
دریافـت می کنند، نـھار مـدرسـھ را بـھ صـورت رایگان دریافـت می کنند. آنـھا حـدود یک سـوم ھـمھ کودکان و 

جوانان را تشکیل می دھند. 

دانـش آمـوزان مـدارس ابـتدایی کھ والـدین آنـھا درآمـد کم دارنـد، مـبلغ پـایین تـری پـرداخـت می کنند. خـواھـران و •
بـرادران ھـم بـھ طـور مـشابـھ مـبلغ پـایین تـری پـرداخـت می کنند. این کاھـش قیمت بـھ صـورت رده بـندی شـده بـھ این 

شکل، برای نخستین بار در آلمان انجام می شود. 

بـرای این کھ نـھار مـقرون بـھ صـرفـھ بـاشـد، شھـر ھـامـبورگ از سـال 2011 بـا ھـزینھ ای در حـدود 250 میلیون •
یورو، بیش از 270 غـذاخـوری در مـدارس سـاخـتھ یا بـھ شکل جـامـع بـازسـازی کرده و آنـھا را بـھ صـورت 
رایگان در اختیار شـرکت ھـای تھیھ غـذا قـرار داده اسـت. ھمچنین شھـر ھـامـبورگ ھـزینھ ھـای انـرژی و آب را 
تـقبل می کند. بـدون این ھـزینھ ھـای جـانبی شھـر ھـامـبورگ، ھـمھ وعـده ھـای غـذایی نـھار حـدود 90 درصـد گـران تـر 

می شدند. 

با تطبیق قیمت، استانداردھای کیفی مشخص برای وعده ھای غذایی نھار در آینده تضمین می شوند:  

شرکت ھای کیترینگ، بھ صورت الزام آور استاندارد کیفی «انجمن تغذیھ آلمان» (DGE) را برای نھار خوب مدرسھ •
تضمین می کنند. 



دست کم 10 درصد مواد غذایی بھ کار رفتھ، از محصوالت ارگانیک ھستند. •

استفاده از محصوالت غذایی فصلی و منطقھ ای تقویت می شود. •

افزون بر وعده ھای غذایی، مواد غذایی خام نیز ھر روز ارائھ می شود کھ دست کم سھ روز در ھفتھ شامل میوه است. •

برای ھزینھ ھای احتمالی خاص و ضروری کودکان (مثال ھزینھ ھای مربوط بھ حساسیت ھا یا دیابت) ھیچ مبلغ جانبی •
دریافت نمی شود. 

بچھ ھا بھ صورت مرتب این امکان را دارند کھ نظر خود را درباره کیفیت نھار بھ مدرسھ و شرکت کیترینگ اعالم •
کنند. 

والـدین و دانـش آمـوزان گـرامی، افـزایش قیمت خـوش آیند نیست. ولی مـطمئنا می دانید کھ پـس از ده سـال قیمت ھـای وعـده ھـای غـذایی 
نـھار مـدارس بـرای نخسـتین بـار بـاید بـا تغییرات ھـزینھ ھـا تطبیق داده شـونـد. شھـر ھـامـبورگ و دولـت فـدرال بـا کمک ھـزینھ ھـای خـوب 

تالش خواھند کرد شرایطی را فراھم کنند کھ ھمھ کودکان بتوانند در مدرسھ غذا بخورند.	

با احترامات دوستانھ 
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