Informação para os responsáveis pelos bolsistas do curso para jovens
Estamos muito felizes que o seu filho seja um excelente aluno de alemão e, por esta razão,
tenha recebido uma bolsa para um curso de alemão na Alemanha!
1.

Visita de parentes

A bolsa para o curso de jovens na Alemanha tem como objetivo principal as aulas de alemão
e não uma viagem de turismo. Portanto, as seguintes regras devem ser observadas:
As visitas de parentes durante o curso são terminantemente proibidas. Da mesma forma, a
saída dos alunos do local do curso não é permitida. Essas regras são uma medida de
segurança, com o intuito de proteger os seus filhos. Eles estarão acompanhados pelos
monitores do curso 24 horas por dia.
2. Possibiliadde de estender a estadia na Alemanha

Caso parentes ou amigos queiram aproveitar a oportunidade da viagem para encontrar os
bolsistas, a estadia do bolsista na Alemanha deverá ser prorrogada às custas do próprio
bolsista. Nesse caso, por favor, informem imediatamente (ainda antes da viagem) à equipe
PASCH no Goethe-Institut São Paulo.
Caso o bolsista prorrogue sua estadia na Alemanha, os responsáveis devem arcar com os
custos do voo de volta e, por esta razão, precisamos desta informação antes da emissão do
bilhete aéreo. Caso o voo emitido pelo Goethe-Institut/PASCH seja alterado sem prévia
autorização, o Goethe-Institut/PASCH deve ser reembolsado em 50% do valor do voo
original.
Por favor, observem que o seguro saúde é válido somente para o período do curso. Caso a
estadia na Alemanha seja prorrogada, os responsáveis devem providenciar, ainda antes da
viagem, o seguro saúde para o período extra.
Caso o bolsista permaneça na Alemanha após o curso, ele deve preencher um formulário
especial. Este formulário deve ser solicitado ao Goethe-Institut/PASCH em São Paulo.
Neste formulário, deve ser indicado o nome da pessoa autorizada a buscar o aluno
impreterivelmente no dia de encerramento do curso. Este formulário deve ser assinado
pelos responsáveis e entregue ao Goethe-Institut/PASCH em São Paulo antes da viagem. O
local e a hora para buscar o aluno devem ser previamente combinados com o GoetheInstitut/PASCH em São Paulo.
3. Vocês ainda têm dúvidas?

Entre em contato com a equipe do PASCH no Brasil. Estamos sempre à disposição para o
que for necessário.
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