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برنامج جديید لمطعم االمدررسة  

	  
لطالبب وواالطالباتت ووااألهالي وواالطاقم االتدرريیسيااحضرااتت  	  

 
تت االتنظيیميیة يیسرنا أأنن ندعو كافة االطالبب وواالطالباتت ووااألهالي وواالطاقم االتدرريیسي للمشارركة في تناوولل االطعامم في االمدررسة. من أأجل تسهيیل كافة ااإلجرااءاا

. MensaMaxباستخداامم االبرنامج ميینزاا ماكس  ٢۲٠۰١۱٩۹\٠۰٥\٠۰١۱االمتعلقة بالطعامم ووكذلك تسهيیل عمليیة االمحاسبة سنقومم ااعتبارراًا من تارريیخ   
. أأرريیحيیةبكل  االمنزلل االتسجيیل وواالدخولل عن طريیق االكمبيیوتر فيهو برنامج محاسبة يیعتمد على ااالنترنت. لذلك يیمكنكم  MensaMaxاالبرنامج ميینزاا ماكس 

االذكي عندما تكونونن في االطريیق. كمامج عن طريیق هاتفيیمكنكم االدخولل إإلى االبرن) MensaMax )Appووبما أأنه يیوجد االتطبيیق لبرنامج ميینزاا ماكس   
يیتم االدفع بسهولة عن طريیق االتحويیل يیمكنكم من خاللل ذذلك االحصولل على لمحة سريیعة ووووااضحة عن االوجباتت االتي قمتم بطلبها ووكذلك عن ررصيید حسابكم. 

ووال ددااعٍع لحمل االنقودد معكم.   
 

؟MensaMaxميینزاا ماكس كيیف يیمكنني االتسجيیل عن طريیق   
	  

أأعطواا االعنواانن االتالي: MensaMaxمن أأجل االدخولل إإلى موقع ميینزاا ماكس   
 

https://login.mensaonline.de 
	  

ااطلبواا هناكك حسابب جديید للزبونن. االبيیاناتت االضروورريیة لذلك هي كالتالي:  
Das	  Projekt	  lautet:	   HH394	  
Die	  Einrichtung	  lautet:	   Scholl	  
Der	  Freischaltcode	  lautet:	   2537	  

 
ااإللزااميیة ملونة. للاالضروورريیة، االحقو للجاء ملء االحقواالر 	  

 
ن ااألووقاتت عندما تنهونن االعمليیة بنجاحح سوفف تتسلمونن بريید االكترووني يیتضمن بيیاناتت االدخولل االضروورريیة. في حالة نسيیانكم لكلمة االسر يیمكن في أأيي ووقت م

إإررسالل كلمة سر جديیدةة لكم.   
 

طلب االطعامم ووإإلغاء االطالبيیة  
يیطبق أأيیضًا  اا) من يیومم االعمل االرسمي االذيي يیسبق يیومم االطلبيیة. ووهذ١۱٨۸االساددسة مساًء (مسبقًا وولكن يیجب عليیكم تأكيید االطلبيیة حتى االساعة  لب االطعاممطيیمكنكم 

على إإلغاء االطلبيیة. ألسبابب تنظيیميیة نتأسف عن عدمم مرااعاةة االطلبيیاتت أأوو إإلغاء االطلبيیاتت االمتأخرةة .   
نرجو بعد االحصولل على ووجبة في حالة توفرها.  تتخذ قرااررهالك االتي تم طلبها ووبهذاا يیمكن لألشخاصص االتي لم اتت إإضافيیة غيیر تببشكل عامم يیتم تحضيیر ووج

كي ال يیتم تحضيیر ووجباتت ال ددااعع لها. منكم طلب االطعامم مسبقًا من أأجل االتخطيیط ااألمثل  
 

توززيیع االطعامم  
د توززيیع االطعامم. عن طريیق االشريیحة يیمكن عند توززيیع االطعامم قرااءةة االطعامم من أأجل االتعريیف عن RFID-‐Chipsبعد االعطلة االصيیفيیة سيیتم ااستخداامم شراائح 

. دداائمًااالذيي تم طلبه. لهذ يیجب عند توززيیع االطعامم ااصطحابب االشريیحة   
 

طعامم االذيي تم طلبه. وولكن من أأجل تسريیع توززيیع االطعامم ووتفادديي أأووقاتت ال أأحد سوفف يیجوعع عند نسيیانن االشريیحة. يیمكن عند توززيیع االطعامم االبحث االيیدوويي عن اال
دداائمًا.  معكم ااالنتظارر االطويیلة نرجو منكم ااصطحابب االشريیحة  

 يیورروو ررهن. يیتم سحب تكاليیف االشريیحة االمسلّمة من حسابب االمطعم، أأيي ال ددااعي لدفع االتكاليیف بشكل ٤في االمطعم مقابل  هاميیسلتم تاالشريیحة مجانيیة وولكن يی
نقديي.  

يیورروو يیتم سحبها من االحسابب.  ٢۲،٥٠۰االبالغة سوفف يیتم أأيیضًا عرضض إإمكانيیة ااستخداامم االبصمة. لهذهه االغايیة يیتم أأخذ بصمتيین للطفل. تكاليیف معالجة االبصمة  	  



 

 

كيیف أأددفع سعر االوجبة؟  
بشكل كافي. هذاا يیعني ال ررصيید ال طعامم.  MensaMaxميینزاا ماكس يیتم تأميین االتزوويید بالطعامم على قاعدةة االرصيید. لهذاا يیجب عليیكم مسبقًا تغطيیة حسابكم 

تتوفر لكم إإمكانيیة االتحويیل. بيیاناتنا االبنكيیة كالتالي:  
 

Empfänger:	   Hamischa	  Catering	  
IBAN:	   DE98	  2005	  0550	  1257	  1412	  57	  
 

) Verwendungszweckيیة من االتحويیل () االذيي أأررسل لكم مع بيیاناتت االدخولل في حقل االغاLogin-‐Namenنرجو أأثناء االتحويیل كتابة ااسم االدخولل (
ووإإال لن يیكونن ممكنًا االقيیامم بالفرزز ااالووتوماتيیكي للدفع وورربطه بحسابب االمطعم.   

يیورروو حتى تستطيیعواا مسبقًا تحويیل االنقد على  ١۱٥سوفف يیتم إإعالمكم عندما تبلغ االقيیمة االحديیة لحسابكم  MensaMaxعند ددخولكم إإلى ميینزاا ماكس 
مستوىى منخفض عن طريیق االبريید حسابكم إإلى  ووصولل بإعالمكم عند MensaMaxطبعًا سيیقومم ميینزاا ماكس تغيیيیر هذهه االقيیمة. االحسابب. يیمكنكم أأيیضًا 
اااللكترووني أأوو االتطبيیق.  

 
بما أأنه لكل طفل ررمزهه االخاصص في حقل االغايیة من االتحويیل فمن االمتوجب عليیكم االقيیامم بعدةة تحويیالتت عند ووجودد عدةة أأطفالل.  

 
)BuTووااالمتالكك (برنامج االتعليیم   

) يیدعم ااألطفالل االمحتاجة أأثناء حصولهم على ووجبة االغذااء. يیمكنكم االحصولل BuTووفي إإطارر برنامج االتعليیم ووااالمتالكك ( يیةااالتحادداالحكومة ننوهه هنا إإلى أأنن 
على ااستماررااتت االطلباتت لدىى جوبب سنتر أأوو في دداارر االبلديیة.  

 
٣۳نرجو منكم ااالهتمامم االمبكر بموضوعع االتمديید،  أأسابيیع قبل اانتهاء مهلة تحمل االتكاليیف، ووإإال ستدفعونن كامل االسعر. ٤-  

إإشعارر مواافقة . فقط من يیقدمم طلب االمساعدةة فيیما يیتعلق بوااجب االدفع ليیس له تأثيیر تأخيیريي، هذاا يیعني أأنه حتى وولو قدمتم طلب يیجب عليیكم ددفع كامل االسعر
.BuTضاتت لدىى االسكرتارريیا في االمدررسة يیمكنه أأنن يیستفيید من تخفيی جديید  

إإذذاا كانن لديیكم أأيي ااستفسارر يیمكنكم االتوااصل معنا بكل سريیة.  
 

مع االتحيیة  
 

إإيیهابب حميیشة  


