מידע בנושא תשלום לת"ת

הורים יקרים שלום.
בבואכם לרשום את בנכם לת"ת חשוב לנו לציין כמה נקודות:
הת"ת עושה מאמצים גדולים על מנת שנוכל לאפשר לילדים את המיטב ,וזה כולל ריבוי אנשי צוות ,צוות הנהלה חינוכי ,הפעלות
שונות ומיעוט ילדים בכל כיתה.
חשוב לציין שתשלומי הורים הם רק חלק קטן מהסיוע להחזקת הת"ת ולא ממלא את כל הצורך .למרות זאת אנו מודעים למצבם
הכלכלי של ההורים אשר ב"ה מגדלים הרבה ילדים ,והת"ת עושה מאמצים להקטין את שכר לימוד הילדים ככל האפשר .למען
הסדר הטוב אנו מפרטים בטופס זה את תנאי התשלום ותנאי ביטול הרשמה וכללים למקרים חריגים.
שכר הלימוד עבור גני הילדים של ת"ת דרך האבות הינו  ₪ 690לחודש ,במשך  12חודשים.
התשלום כולל בתוכו:
לימודי גן בשוטף בין  7:30ל  14:00כל יום ,ובימי שישי בין  7:30ל ,12:20
לימוד אותיות וקריאה,
חוגים בשעות הלימודים (ריתמיקה ,חקלאות ועוד),
טיולים ,מסיבות ,אירועים
קבוצות קטנות (עד  21ילדים בקבוצה)
הכוונה חינוכית צמודה
תשלום שכר הלימוד מתבצע ע"י הוראת קבע שנגבת ישירות מחשבון הבנק .ההורים צריכים רק למלא פרטים ולחתום על הטופס
פעם אחת ברישום הילד .אנחנו דואגים להחתמת הבנק ולהמשך התהליך.
קבלות על כל תשלום נשלחות הישר לתיבת המייל שלכם וניתן לראות בחשבונכם באופן ברור כמה כסף נגבה כל חודש ע"י הת"ת.
הורים שיש להם למרות זאת בעיה לבצע הוראת קבע ,ימסרו לציפי המזכירה מראש  12צ'קים לכל השנה.
כאופציה נוספת ניתן גם לשלם בכרטיס אשראי לכל השנה.
מדיניות ביטולים
בסייעתא דשמיא אנו זוכים להרשמה גדולה לת"ת ועבור כל ילד שנרשם אנו שומרים מקום בקבוצה .בנוסף יש רשימת המתנה של
ילדים שלא נותר עבורם מקום.
במילוי הטופס ,אנו מבקשים מכם לעשות חושבים ולהחליט בהחלטה מוגמרת שהנכם מעוניינים להירשם על מנת שלא ייתפס
מקום של ילד אחר.
במקרה בו הורים בוחרים לבטל את רישום בנם ללימודים החל מחודש לפני תחילת הלימודים או לאחר שהתחילה שנת הלימודים,
יש לשלם חודש נוסף של לימודים.
במהלך שנת הלימודים ביטול לאחר פסח עד סוף השנה יגרור תשלום מלא עד סוף השנה ,וזאת מאחר והת"ת התחייב לשלם שכר
לעובדים עד סוף השנה .

בברכת הצלחה בדרך המשותפת ,באהבה ובשמחה,
צוות ההנהלה
קראתי ואני מאשר:
שם_________________:

ת"ז_________________:

חתימה_____________________:

ניתן לחתום כאן ולשלוח לת”ת או לחתום באתר בעמוד רישום.

