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االطفال وادارة التعليم
القواعد الخاصة بالتعويض عن الضرر
تطبق علي  :سرقة او الحاق الضرر بالمتعلقات الخاصة بالتالميز
الحاق الضرر بالممتلكات الخاصة بالمدرسة او الملحقات التابعة لھا
 2012=44000 krالمبلغ االساسي
أ-متعلقات التالميز
-1تقوم المدرسة بالتعويض عن االضرار التي تلحق بالمالبس والمتعلقات،التي تم حدوثھا اثناء الدرس في الفصل او تسبب في
حدوثه احد العاملين بالمدرسة.يتم اخطار منفصل من قبل المعلم.اليتم التعويض عن المبالغ الصغيرة ويخصم 0/5%
من المبلغ االساسي المطبق ,مبلغ يعادل المبلغ المدفوع في التعويض .
-2المدرسة غير مسئولة بالتعويض عن التلف او الضرر الزي يلحق بالمالبس اوممتلكات التالميز ازا كانت االضرار ناجمة عن
اھمال الطالب نفسه.
-3الطالب الزي يلحق الضرر بمالبس طالب اخر او بملحقاته سيكون عليه القيام بدفع التكلفة عما سببه من ضرر.
-4المدرسة تكون مسئولة عن التعويض عن الضرر الزي يلحق بنظارات العيون ازا وقع الضرر في محيط المدرسة اثناء الزمن
المحدد للدراسة ,وتقوم المدرسة بسداد كامل تكلفة العدسات اما بالنسبة الطار نظارة العيون الخارجي تقوم المدرسة بدفع مبلغ
كحد اقصي%1من القيمة االساسية.
يتم االخطار عن طريق ممرضة المدرسة التي تقرر فيما ازا كان سيتم تعويض الضرر بواسطة المدرسة او التعويض وفقا لنظام
الضمان االجتماعي.
 -5تمتنع المدرسة عن تعويض التالميز عن الممتلكاتالمفقودة خالل سرقة اوتم فقدھا من خزيبة التلميز وزلك اوفقا للتعليمات
الواردة في لوائح المدرسة.
بخصوص المالبس التي تفقد يكون ھناك دائما خصم%0/5من المبلغ االساسي المحدد ,الحد االقصي للمبلغ الزي يدفع بعد
الخصم قد يكون  %1/5من المبلغ االساسي.قبل ان يتم دفع التعويض علي ولي االمر االبالغ عن السرقة الي دائرة
البوليس,يجوز دفع التعويض عن سرقة الدراجة او عن اي ضرر يلحق بھا ازا كان الضرر قد وقع في موقف المدرسة الخاص
بالدراجات.
 -6في حالة المسئولية عن التعويض يجب النظر فيما ازا كان سيت تعويض الطالب من قبل اللجان او الوصي اوبواسطة التامين
المدرسي.
ب-ممتلكات المدرسة وملحقاتھا
 – 1ازا تسبب الطالب من خالل االھمال اواالمباالة بالحاق الضرر بممتلكات المدرسة او ملحقاته تقع مسئولية التعويض عن
االضرار علي الطالب وتسدد كامل التكلفة من قبل التلميز ,وترسل الفاتورة الي ولي االمر بالمبلغ كامال ,في حالة رفض الوالدين
او الوصي دفع مبلغ الفاتورة تقوم البلدية باالجراءات االزمة وفقا للقرارالزي ورد بخصوص االطفال والتعليم
)(Bun§ 70/2002
-5في بداية كل عام دراسي جديد يجب ان يكون اولياء االمر والطالب علي علم مسبق بالقواعد المزكورة اعاله كما في حالة
التامين المنزلي)التامين ضد المسئولية ( والزي ينبغي القيام به للحماية في حالة المسئولية الكبيرة.

