קובץ שאלות ותשובות בנושא גביה ורישום -ימי קורונה

שאלה:
האם החיוב הצהרונים להורים רשומים נעשה אוטומטית?
תשובה:
השתתפות בצהרון עבור ילדי ניצנים אינה מצריכה רישום מחדש .מי שמעוניין לבטל עליו להודיע לרכזת
הצהרון ולמלא טופס ביטול באתר העמותה .לינק לטופס הביטולhttps://bit.ly/3fUSBOL :

שאלה:
האם ניתן לבטל כרגע את הרישום (בשל נסיבות שנוצרו בשל הקורונה) ולהירשם שוב לאחר שהעניינים יחזרו
לסדרם? במידה והתשובה חיובית  -האם ברישום במחודש גובים קנס או משהו דומה?
תשובה:
הורים שיבחרו לא להחזיר לניצנים את ילדיהם שהיו רשומים לתוכנית במהלך השנה ,לא יחויבו בתשלום בגין
ניצנים ולא יהיו קנסות .יש להודיע על אי חזרה לתוכנית לרכז/ת בבית הספר.
להורים אלו יתבצע זיכוי כספי בגין מחצית מרץ בסוף שנת הלימודים בהתאם לתחשיב שיבוצע .בכדי שנוכל
לבצע את הזיכוי יש למלא טופס ביטול רישום מקוון.
שאלה:
יש מחיר שונה לגנים שיש רק חצי שבוע צהרון או לא?
תשובה:
גנים שפועלים רק חצי שבוע כך גם בצהרון .תשלום עבור הצהרון יחושב בהתאם
שאלה:
האם ילדים שהיו רשומים ללביא לפני הקורונה ,אך עכשיו בוחרים שלא להצטרף ,יוכלו להצטרף בהמשך? ואם
אתם מציעים לנו להירשם עכשיו .ההרשמה תלויה במחיר .מתי תהיה תשובה לגבי המחיר?
תשובה:
ההרשמה לתוכנית פתוחה לילדי ניצנים וכן זכאים להירשם לתוכנית גם ילדים שלא היו בתוכנית ניצנים
במהלך השנה .אפשרות להירשם באתר העמותה ובמקביל מול הרכזת .ילדי ניצנים ירשמו אצל הרכז/ת בבית
הספר בלבד .הורים שירשמו את ילדיהם לתוכנית:

.

ילדי ניצנים -תעמוד לרשותם יתרת הזכות בחשבונם בגין מחצית חודש מרץ ולכן לא תתבצע גבייה בגין
מחצית חודש מאי .עבור יוני ואילך חשבונם יחויב בתשלום כפי שייקבע בתאום עם ארגון ההורים (גבייה
בתחילת יולי).
ההרשמה הנה לתוכנית מלאה של  5ימים בשבוע -לא ניתן להירשם לחלקיות שבוע.
לאחר שמתבצעת הרשמה מחדש לתוכנית בחזרה לשגרה לא יהיה ניתן לבטל את הרישום .אלא
בתשלום דמי ביטול בגובה חודש פעילות.
נרשמים חדשים -יתבצע חיוב בגין מחצית מאי ובגין יוני כפי שייקבע.
שאלה:
שאלה לגביי החוגים ,האם יהיו חוגים לילדי הצהרון או שכרגע הם בהשעייה ומה לגביי המחיר שאנו משלמים
עבור החוגים?
תשובה:
התשלום עבור החוגים הוקפא ולא נעשית גביה החל ממחצית חודש מרץ
שאלה:
מה לגבי זיכויים כספיים להורים שאינם מצטרפים לצהרון במתווה הנוכחי (כי אינם מעוניינים או כי לא נפתחה
עבורם האפשרות)?
תשובה:
ילדי ניצנים -תעמוד לרשותם יתרת הזכות בחשבונם בגין מחצית חודש מרץ.

.

