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أطفال بحد ٥األشخاص یتكفلون برعایة أو في مسّكن األطفال . ھؤالء األطفال في مسّكن المكلفین بالرعایةیتم رعایة 

طفال مشابة تمامأطفال. رعایة ھذه اال۱۰م شخصان برعایة رعایة األطفال في غرف اخرى وھنا یقوأقصى .یمكن أیضاً 
تضمن خبرة العاملین . ھذه المؤسسة PiBبواسطة مؤسسة ضانة .رعایة االطفال في بریمن تتم رعایة االطفال في دار الح

ذه المھنة.أعمالھم، حیث لدیھم تصاریح بمزاولة ھوتباشر 

دار الحضانة
یكونقد. سنوات3سندونلألطفالأماكنتوفیرالتي العامةالنھاریةالرعایةافقمرمنمجموعة ٢٧٧توجدبریمنفي
الصلةذاتالمرافقأوالتربویة األطفالومالعبمختلطةسنفيومجموعاتطفل،ومجموعاتالحضانة،دورھذا
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أوالنفقاتبریمنKitasتتحملإما. سنوات3سندونأطفالوخمسةسنوات6و3بینأعمارھمتتراوحالذین

النھاریة،الرعایةمراكزجمیع. المتطوعةالوكاالتمنوغیرھااآلباءوجمعیاتالخیریةوالجمعیاتامجتمع الكنیسة 
اد أفریعمل المؤسساتجمیعفي. بریمنمدینةقبلمنمالیامدعومةللربحالخاصةالمرافقمنقلیلعددباستثناء

لألطفال.المبكرةالطفولةمرحلةفيالتعلیمعنالمسؤولةھيتربویة ووةیوتعلیممھنیةذوخبرات
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.الجدول المخصصعلىالمبلغ المحددویستند. الیومیةالرعایةومدةاألسرةدخلعلىیعتمدلوالدینلمة المساھمبلغ

 .اإلنترنتفيwww.bildung.bremen.deعلىالرعایة أو بدار معرفتة یمكن و
 .شھریةأقساطعلىتدفعالتيالسنویة،الرسومھياألباءمساھمة

 مجاناً.االشتراكات(Kinderspielkreise)ل ااالطفدوائرفي
 

 الخدمةأوقات
ى،أعلتوقتجاوزتأنیمكنالفردیةالمطالبة. یومیاساعاتأربعمدىفيالرعایةإلىسنوات3سنتحتطفللكلیحق
 .یعمالنالوالدینكالكانإذاالمثال،سبیلعلى

.عاألسبوفيساعة60أقصىبحدالرعایةمدة. الئمتبعاً للوقت المتحدیدھھ فترة رعایة الطفل  مرنة ویمكن
ة اً فترة الرعایة المبكرساعات یومیاً وایض۸خدماتھ في الغالب ة التي تحتوي على عدید من المجموعات تقدم دار الحضان

مفتوحة أساساً من االثنین الى ة حضانواحدة تلتزم بمواعید ثابتة. دار الحضانة المحتویة على مجموعة دار الاخرة.والمت
خدماتھا یومین أو ثالثة ایام دوائر رعایة االطفال التربویة االجتماعیة تقدم وقت من وجود االطفال.تبعاً ألطول ةالجمع

ً النھاریةالرعایةأوطفال االروضة زیارةدائمالألطفالیمكنأسبوعیاً ولمدة ثالث أو اربع ساعات یومیاً. ثناءأایضا
توجد حیثالمنطقة،فياإلغالقموعدتنسق بحیثأسابیع في السنة ،٤النھاریةالرعایةمراكزتغلق .المدرسیةالعطل
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المكلفین بالرعایةیتم رعایة  بحد ٥األشخاص یتكفلون برعایةأو في مسّكن األطفال . ھؤالء األطفال في مسّكن أطفال

ً غرف اخرى وھنا یقوأقصى .یمكن أیضا األطفال في برعایةرعایة شخصان طفال مشابة تمامأطفال. رعایة ھذه اال۱۰م
في دار الح مؤسسةضانة .رعایة االطفال في بریمن تتم رعایة االطفال العاملین. ھذه المؤسسة PiBبواسطة خبرة تضمن

ھوتباشر لدیھم تصاریح بمزاولة حیث المھنة.أعمالھم، ذه
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ویمكن الطفل مرنة رعایة .عاألسبوفيساعة60أقصىبحدالرعایةمدة. الئمتبعاً للوقت المتحدیدھھفترة
عدید من المجموعات تقدم دار الحضان التي تحتوي على الغالب ة المبكرساعات یومیاً وایض۸خدماتھ في الرعایة فترة ً ة ا

على مجموعةدار الاخرة.والمت المحتویة ثابتة. دار الحضانة بمواعید تلتزم الىة حضانواحدة االثنین أساساً من مفتوحة
االجتماعیة تقدموقت من وجود االطفال.تبعاً ألطولةالجمع التربویة االطفال رعایة ایامدوائر أو ثالثة خدماتھا یومین

ساعات یومیاً. اربع أو ولمدة ثالث ًالنھاریةالرعایةأوطفالاالروضةزیارةدائمالألطفالیمكنأسبوعیاً ثناءأایضا
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التسجیل

یجبلألطفال،النھاریةالرعایةلزیارة. دار الرعایةفيمباشرةطفلكلسجالنھاریةللرعایةمكانعلىللحصول
.بریمنفي-	PIBرعایة االطفالبمركز االتصال

استخدامعلیكیجب. طفلكلفقطواحدمكانتسجیلیمكنك". Kitaتصریح "قبالةدائماتعطيأنیجبالتسجیل،خاللمن
التسجیلریختافي استمارة التسجیل.فضل للطفل المالتسجیلذكر موعدرجو ونالثاني،كانونینایرفيالتسجیلفترة

.ناألماكمعظمزیع توسیتمالوقت ھذاالي حین،األطفالم الجدید للتسجیل بدارمن بدایة العاأغسطس،1ھوالرئیسي
فيذلكلتفعأنعلیكثم. انتقلتم الى محل سكن اخرم ألنكالمثالسبیلعلىآخر،موعدإلىطفلكتسجیلأیضایمكنك
.المرجوةتسجیلالتاریخقبلأشھرثالثةأقصاهموعد

األماكنتوزیع

فلك في المركز یحتمل عدم وجود مكان لطقدالسبب،لھذا. األماكنمنمحدودعددلدیھاالنھاریةالرعایةزمراككل
مركز .مجاورةدار حضانةفيوضعھ ذلكمنبدالكانإذاماتقررأنأیضاعلیكطفلكتسجیلعند. لھھ الذي اخترت

منممكنعددأكبرعلىالحصولأجلمنبینھمفیمایتشاورونPIBومركز الرعایة النھاریة kitaدارالحضانة 
جمیعفيمكانعنالبحثطلبیمكنكناجحة،لیستالوساطةھذهكانتإذا. أماكن السكنقربطفالاألماكن لأل

قبولسوف،دار الحضانةمكان للطفل في تعیینتمإذا. السلطةموظفيبمساعدةالمناطق وقتقربأفيھناك،الطفلیتم
.متاحفیھ كانالمیصبح
.الحالتینكلتافيالبحث عن مكان بدار الحضانةفيالمساعداتتقدیم خاللاالنتظارفتراتمراعات یرجى

ب:لالستعالم اتصلوا
ینالخاص بالمواطنیتلیفون ال

115
والتعلیماألطفاللشؤونالسیناتور 

موعدتحدیدفيترغبأوأسئلةلدیككانإذالألطفالالنھاریةالرعایةعلىللحصوللدیناالساخنالخطاستخدام
	042136192000للمقابلة
:الساخنالخطساعات
11:00حتي9:00والخمیساالثنین
15:30حتي13:30واالربعاءالثالثاء
.لنااإللكترونيالبریدطریقعنبنااالتصالیمكنك

tagesbetreuung@kinder.bildung.de
PiBالنھاریةالرعایةماكنألالمدینةأنحاءجمیعفي المشورةتقدیمزمرك

9588207770421
info@pib-bremen.de
www.pib-bremen.de	

 :اآلباء جمعیات Kitas مراكز 
	مشتركة استشاریة ھیئة

	االجتماعیة الخدمات جمعیة
79199-38-0421	

kitaberatung@paritaet-bremen.de	
	e.V 0421-502663	werden	groß	zusammenة مجموعات االطفالرابط
	

kontakt@verbundbremerkindergruppen.de
 	

	:المصدر
 	

والتعلیم األطفال لشؤون رالسیناتو
Rembertiring	8-12			
28195Bremen.			

www.bildung.bremen.de 

التسجیل
 	

 یجب لألطفال، النھاریة الرعایة لزیارة. دار الرعایة في مباشرة طفلك لسج النھاریة للرعایة مكان على للحصول
	.بریمن في  	-	PIB رعایة االطفالبمركز  االتصال

 استخدام علیك یجب. طفلكل فقط واحد مكان تسجیل یمكنك". Kitaتصریح " قبالة دائما تعطي أن یجب التسجیل، خالل من
 التسجیل ریختا في استمارة التسجیل.فضل للطفل الم التسجیلذكر موعدرجو ون الثاني، كانون ینایر في التسجیل فترة

 . ناألماك معظمزیع تو  سیتمالوقت  ھذا الي حین،  األطفال م الجدید للتسجیل بدارمن بدایة العا أغسطس، 1 ھو الرئیسي
 في ذلك لتفع أن علیك ثم. انتقلتم الى محل سكن اخرم ألنك المثال سبیل على آخر، موعد إلى طفلك تسجیل أیضا یمكنك
 .المرجوة تسجیلال تاریخ قبل أشھر ثالثة أقصاه موعد

 
	األماكنتوزیع 

 	
فلك في المركزیحتمل عدم وجود مكان لط  قد السبب، لھذا. األماكن من محدود عدد لدیھا النھاریة الرعایة زمراك كل

مركز . مجاورة دار حضانة فيوضعھ  ذلك من بدال كان إذا ما تقرر أن أیضا علیك طفلك تسجیل عند. لھھ الذي اخترت
 من ممكن عدد أكبر على الحصول أجل من بینھم فیما یتشاورون PIB ومركز الرعایة النھاریة   kitaدارالحضانة 

 جمیع في مكان عن البحث طلب یمكنك ناجحة، لیست الوساطة ھذه كانت إذا. أماكن السكن  قرب  طفالاألماكن لأل
 وقت قربأ في ھناك، الطفل یتم قبول سوف، دار الحضانةمكان للطفل في  تعیین تم إذا. السلطة موظفي بمساعدة المناطق

	.متاحفیھ  كانالم  یصبح
 .الحالتین كلتا في البحث عن مكان بدار الحضانة في المساعداتتقدیم   خالل االنتظار فترات مراعات  یرجى

 
ب:لالستعالم اتصلوا

ینالخاص بالمواطنیتلیفون ال
115

والتعلیماألطفاللشؤونالسیناتور 
موعدتحدیدفيترغبأوأسئلةلدیككانإذالألطفالالنھاریةالرعایةعلىللحصوللدیناالساخنالخطاستخدام
	042136192000للمقابلة
:الساخنالخطساعات
11:00حتي9:00والخمیساالثنین
15:30حتي13:30واالربعاءالثالثاء
.لنااإللكترونيالبریدطریقعنبنااالتصالیمكنك

tagesbetreuung@kinder.bildung.de
PiBالنھاریةالرعایةماكنألالمدینةأنحاءجمیعفي المشورةتقدیمزمرك

9588207770421
info@pib-bremen.de
www.pib-bremen.de

:اآلباءجمعیاتKitasمراكز
مشتركةاستشاریةھیئة

االجتماعیةالخدماتجمعیة
79199-38-0421

kitaberatung@paritaet-bremen.de
zusammenة مجموعات االطفالرابط groß	werden	e.V0421-502663	

kontakt@verbundbremerkindergruppen.de

:المصدر

والتعلیماألطفاللشؤونرالسیناتو
Rembertiring	8-12		
28195Bremen.		

www.bildung.bremen.de
Freie
Hansestadt
Bremen

Die Senatorin für
Kinder und Bildung

التسجیل

یجبلألطفال،النھاریةالرعایةلزیارة. دار الرعایةفيمباشرةطفلكلسجالنھاریةللرعایةمكانعلىللحصول
.بریمنفي-	PIBرعایة االطفالبمركز االتصال

استخدامعلیكیجب. طفلكلفقطواحدمكانتسجیلیمكنك". Kitaتصریح "قبالةدائماتعطيأنیجبالتسجیل،خاللمن
التسجیلریختافي استمارة التسجیل.فضل للطفل المالتسجیلذكر موعدرجو ونالثاني،كانونینایرفيالتسجیلفترة

.ناألماكمعظمزیع توسیتمالوقت ھذاالي حین،األطفالم الجدید للتسجیل بدارمن بدایة العاأغسطس،1ھوالرئیسي
فيذلكلتفعأنعلیكثم. انتقلتم الى محل سكن اخرم ألنكالمثالسبیلعلىآخر،موعدإلىطفلكتسجیلأیضایمكنك
.المرجوةتسجیلالتاریخقبلأشھرثالثةأقصاهموعد

األماكنتوزیع

فلك في المركز یحتمل عدم وجود مكان لطقدالسبب،لھذا. األماكنمنمحدودعددلدیھاالنھاریةالرعایةزمراككل
مركز .مجاورةدار حضانةفيوضعھ ذلكمنبدالكانإذاماتقررأنأیضاعلیكطفلكتسجیلعند. لھھ الذي اخترت

منممكنعددأكبرعلىالحصولأجلمنبینھمفیمایتشاورونPIBومركز الرعایة النھاریة kitaدارالحضانة 
جمیعفيمكانعنالبحثطلبیمكنكناجحة،لیستالوساطةھذهكانتإذا. أماكن السكنقربطفالاألماكن لأل

قبولسوف،دار الحضانةمكان للطفل في تعیینتمإذا. السلطةموظفيبمساعدةالمناطق وقتقربأفيھناك،الطفلیتم
.متاحفیھ كانالمیصبح
.الحالتینكلتافيالبحث عن مكان بدار الحضانةفيالمساعداتتقدیم خاللاالنتظارفتراتمراعات یرجى

 
	 ب: لالستعالم اتصلوا

ینالخاص بالمواطنیتلیفون ال
115 	

	والتعلیم األطفال لشؤونالسیناتور  
 موعد تحدید في ترغب أو أسئلة لدیك كان إذا لألطفال النھاریة الرعایة على للحصول لدینا الساخن الخط استخدام 

		042136192000للمقابلة
	:الساخن الخط ساعات
	11:00 حتي 9:00 والخمیس االثنین
	15:30 حتي 13:30 واالربعاء الثالثاء
. لنا اإللكتروني البرید طریق عن بنا االتصال یمكنك

tagesbetreuung@kinder.bremen.de
 

	
PiBالنھاریة الرعایة ماكنأل المدینة أنحاء جمیعفي   المشورة تقدیمزمرك 

9588207770421
info@pib-bremen.de
www.pib-bremen.de

:اآلباءجمعیاتKitasمراكز
مشتركةاستشاریةھیئة

االجتماعیةالخدماتجمعیة
79199-38-0421

kitaberatung@paritaet-bremen.de
zusammenة مجموعات االطفالرابط groß	werden	e.V0421-502663	

kontakt@verbundbremerkindergruppen.de

:المصدر

والتعلیماألطفاللشؤونرالسیناتو
Rembertiring	8-12		
28195Bremen.		

www.bildung.bremen.de

التسجیل

یجبلألطفال،النھاریةالرعایةلزیارة. دار الرعایةفيمباشرةطفلكلسجالنھاریةللرعایةمكانعلىللحصول
.بریمنفي-	PIBرعایة االطفالبمركز االتصال

استخدامعلیكیجب. طفلكلفقطواحدمكانتسجیلیمكنك". Kitaتصریح "قبالةدائماتعطيأنیجبالتسجیل،خاللمن
التسجیلریختافي استمارة التسجیل.فضل للطفل المالتسجیلذكر موعدرجو ونالثاني،كانونینایرفيالتسجیلفترة

.ناألماكمعظمزیع توسیتمالوقت ھذاالي حین،األطفالم الجدید للتسجیل بدارمن بدایة العاأغسطس،1ھوالرئیسي
فيذلكلتفعأنعلیكثم. انتقلتم الى محل سكن اخرم ألنكالمثالسبیلعلىآخر،موعدإلىطفلكتسجیلأیضایمكنك
.المرجوةتسجیلالتاریخقبلأشھرثالثةأقصاهموعد

األماكنتوزیع

فلك في المركز یحتمل عدم وجود مكان لطقدالسبب،لھذا. األماكنمنمحدودعددلدیھاالنھاریةالرعایةزمراككل
مركز .مجاورةدار حضانةفيوضعھ ذلكمنبدالكانإذاماتقررأنأیضاعلیكطفلكتسجیلعند. لھھ الذي اخترت

منممكنعددأكبرعلىالحصولأجلمنبینھمفیمایتشاورونPIBومركز الرعایة النھاریة kitaدارالحضانة 
جمیعفيمكانعنالبحثطلبیمكنكناجحة،لیستالوساطةھذهكانتإذا. أماكن السكنقربطفالاألماكن لأل

قبولسوف،دار الحضانةمكان للطفل في تعیینتمإذا. السلطةموظفيبمساعدةالمناطق وقتقربأفيھناك،الطفلیتم
.متاحفیھ كانالمیصبح
.الحالتینكلتافيالبحث عن مكان بدار الحضانةفيالمساعداتتقدیم خاللاالنتظارفتراتمراعات یرجى

ب:لالستعالم اتصلوا
ینالخاص بالمواطنیتلیفون ال

115
والتعلیماألطفاللشؤونالسیناتور 

موعدتحدیدفيترغبأوأسئلةلدیككانإذالألطفالالنھاریةالرعایةعلىللحصوللدیناالساخنالخطاستخدام
	042136192000للمقابلة
:الساخنالخطساعات
11:00حتي9:00والخمیساالثنین
15:30حتي13:30واالربعاءالثالثاء
.لنااإللكترونيالبریدطریقعنبنااالتصالیمكنك

tagesbetreuung@kinder.bildung.de	
PiBالنھاریة الرعایة ماكنأل المدینة أنحاء جمیعفي   المشورة تقدیمزمرك 

958820777	0421	
info@pib-bremen.de	
www.pib-bremen.de	

:اآلباء جمعیات Kitas مراكز 
مشتركةاستشاریةھیئة

االجتماعیةالخدماتجمعیة
79199-38-0421

kitaberatung@paritaet-bremen.de
zusammenة مجموعات االطفالرابط groß	werden	e.V0421-502663	

kontakt@verbundbremerkindergruppen.de

:المصدر

والتعلیماألطفاللشؤونرالسیناتو
Rembertiring	8-12		
28195Bremen.		

www.bildung.bremen.de

التسجیل

یجبلألطفال،النھاریةالرعایةلزیارة. دار الرعایةفيمباشرةطفلكلسجالنھاریةللرعایةمكانعلىللحصول
.بریمنفي-	PIBرعایة االطفالبمركز االتصال

استخدامعلیكیجب. طفلكلفقطواحدمكانتسجیلیمكنك". Kitaتصریح "قبالةدائماتعطيأنیجبالتسجیل،خاللمن
التسجیلریختافي استمارة التسجیل.فضل للطفل المالتسجیلذكر موعدرجو ونالثاني،كانونینایرفيالتسجیلفترة

.ناألماكمعظمزیع توسیتمالوقت ھذاالي حین،األطفالم الجدید للتسجیل بدارمن بدایة العاأغسطس،1ھوالرئیسي
فيذلكلتفعأنعلیكثم. انتقلتم الى محل سكن اخرم ألنكالمثالسبیلعلىآخر،موعدإلىطفلكتسجیلأیضایمكنك
.المرجوةتسجیلالتاریخقبلأشھرثالثةأقصاهموعد

األماكنتوزیع

فلك في المركز یحتمل عدم وجود مكان لطقدالسبب،لھذا. األماكنمنمحدودعددلدیھاالنھاریةالرعایةزمراككل
مركز .مجاورةدار حضانةفيوضعھ ذلكمنبدالكانإذاماتقررأنأیضاعلیكطفلكتسجیلعند. لھھ الذي اخترت

منممكنعددأكبرعلىالحصولأجلمنبینھمفیمایتشاورونPIBومركز الرعایة النھاریة kitaدارالحضانة 
جمیعفيمكانعنالبحثطلبیمكنكناجحة،لیستالوساطةھذهكانتإذا. أماكن السكنقربطفالاألماكن لأل

قبولسوف،دار الحضانةمكان للطفل في تعیینتمإذا. السلطةموظفيبمساعدةالمناطق وقتقربأفيھناك،الطفلیتم
.متاحفیھ كانالمیصبح
.الحالتینكلتافيالبحث عن مكان بدار الحضانةفيالمساعداتتقدیم خاللاالنتظارفتراتمراعات یرجى

ب:لالستعالم اتصلوا
ینالخاص بالمواطنیتلیفون ال

115
والتعلیماألطفاللشؤونالسیناتور 

موعدتحدیدفيترغبأوأسئلةلدیككانإذالألطفالالنھاریةالرعایةعلىللحصوللدیناالساخنالخطاستخدام
	042136192000للمقابلة
:الساخنالخطساعات
11:00حتي9:00والخمیساالثنین
15:30حتي13:30واالربعاءالثالثاء
.لنااإللكترونيالبریدطریقعنبنااالتصالیمكنك

tagesbetreuung@kinder.bildung.de
PiBالنھاریةالرعایةماكنألالمدینةأنحاءجمیعفي المشورةتقدیمزمرك

9588207770421
info@pib-bremen.de
www.pib-bremen.de

:اآلباءجمعیاتKitasمراكز
مشتركةاستشاریةھیئة

االجتماعیةالخدماتجمعیة
79199-38-0421

kitaberatung@paritaet-bremen.de
zusammenة مجموعات االطفالرابط groß	werden	e.V0421-502663	

kontakt@verbundbremerkindergruppen.de

:المصدر

والتعلیم األطفال لشؤون رالسیناتو
Rembertiring	8-12		
28195Bremen.			

www.bildung.bremen.de

التسجیل

یجبلألطفال،النھاریةالرعایةلزیارة. دار الرعایةفيمباشرةطفلكلسجالنھاریةللرعایةمكانعلىللحصول
.بریمنفي-	PIBرعایة االطفالبمركز االتصال

استخدامعلیكیجب. طفلكلفقطواحدمكانتسجیلیمكنك". Kitaتصریح "قبالةدائماتعطيأنیجبالتسجیل،خاللمن
التسجیلریختافي استمارة التسجیل.فضل للطفل المالتسجیلذكر موعدرجو ونالثاني،كانونینایرفيالتسجیلفترة

.ناألماكمعظمزیع توسیتمالوقت ھذاالي حین،األطفالم الجدید للتسجیل بدارمن بدایة العاأغسطس،1ھوالرئیسي
فيذلكلتفعأنعلیكثم. انتقلتم الى محل سكن اخرم ألنكالمثالسبیلعلىآخر،موعدإلىطفلكتسجیلأیضایمكنك
.المرجوةتسجیلالتاریخقبلأشھرثالثةأقصاهموعد

األماكنتوزیع

فلك في المركز یحتمل عدم وجود مكان لطقدالسبب،لھذا. األماكنمنمحدودعددلدیھاالنھاریةالرعایةزمراككل
مركز .مجاورةدار حضانةفيوضعھ ذلكمنبدالكانإذاماتقررأنأیضاعلیكطفلكتسجیلعند. لھھ الذي اخترت

منممكنعددأكبرعلىالحصولأجلمنبینھمفیمایتشاورونPIBومركز الرعایة النھاریة kitaدارالحضانة 
جمیعفيمكانعنالبحثطلبیمكنكناجحة،لیستالوساطةھذهكانتإذا. أماكن السكنقربطفالاألماكن لأل

قبولسوف،دار الحضانةمكان للطفل في تعیینتمإذا. السلطةموظفيبمساعدةالمناطق وقتقربأفيھناك،الطفلیتم
.متاحفیھ كانالمیصبح
.الحالتینكلتافيالبحث عن مكان بدار الحضانةفيالمساعداتتقدیم خاللاالنتظارفتراتمراعات یرجى

ب:لالستعالم اتصلوا
ینالخاص بالمواطنیتلیفون ال

115
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 عروض رعا�ة األطفال في بر�من
 هذا ما یجب عل�ك فعله �عد التسجیل

التسجیل ألول مرة أو االستمرا

التسجیل في المكان الذي ترغب ف�ه

أي یتراوح عمره بین  سنوات، قم6و 3إذا كان طفلك في عمر ر�اض األطفال،
عمل�ة خالل واذكر فیها األطفال التي ترغب ر�اض في الموعدالتسجیلبتسجیله

من أقل طفلك كان إذا ف�ه. استق�اله �الروضة في ترغب فإنك تقرر3الذي أعوام
حیث �مكنك في تقد�مه لطفلك، الذي ترغب الرعا�ة شكل أ�ضًا التسجیل عمل�ة مع

) الروضة و�ین الرعا�ة النهار�ة مكان بین (Kitaاالخت�ار والحضانة (Krippeأو (
الت ذات االجتماعي.دائرة األلعاب وجه التر�وي

یوم عام كل هو �الروضة النهار�ة للرعا�ة جم�ع العروض الستق�ال الرئ�سي والموعد
المتوفرة1 الجدیدة األماكن شغل أغلب الموعد هذا في حیث یتم فيأغسطس.

�قوم مقامها ما أو . الروضة

تفعل  أن ین�غي عل�ك في موعد آخر. لكن تسجیل طفلك أ�ضًا ا قبلهذو�مكنك
إمكان�ة استق�ال وتتحدد على األقل. شهور ف�ه بثالثة الموعد الذي ترغب �استق�اله

هذه ستتوفر ف�ه الذي �الروضة و�الموعد شاغرة أماكن توفر بإمكان�ة �الروضة طفلك
أ�ضًا. األماكن

مواصلة رعا�ة طفلك في ر�اض األطفال

المبدأ االحتفذا كان طفلك قد تم تسجیله في وقت سابق فإنه �مإ حیث من اظكنه
في كنت وٕاذا المقبلة بر�اض األطفال. السنوات في الروضة في �ه �المكان الخاص
الرغ�ة هذه بتسجیل عام كل عل�ك أن تقول فإنه یجب رعا�ة أطول فترة حاجة إلى

حدیثة. المكان بإث�اتات هذا إلى حاجتك یثبت ما عام كل وأن تقدم جدید من
الرع وقت تقد�م إث�اتو�بلغ دون النظامي الیومي ساعات للطفل في عمر أقل 4ا�ة

و3من  عمره بین6سنوات یتراوح الذي للطفل سنوات.6حتى3ساعات

عمر یبلغون إلى3أما األطفال الذین العام ف�قومون �التحو�ل نها�ة سنوات في
یتواجدون التي الرعا�ة مؤسسة إذا كانت األطفال ر�اض الوقتمكان في في بها

العمر�ة بین للفئة ال توفر أماكن الحالة یجب6حتى3الحالي هذه في سنوات.
3عل�ك التسجیل في مؤسسة رعا�ة مناس�ة لعمر طفلك �مجرد أن �كمل طفلك سن 

أعوام.

االستق�ال والوصول

ومعاییر االخت�ار القرار �االستق�ال

من أكثر حاالت التسجیل كانت إذا التالي: موعد االستق�ال �سري عن النظر �صرف
قرارًا أن تتخذ األطفال ر�اض مؤسسة إدارة على فیجب المتوفرة الفارغة األماكن
معاییر احترام وهنا یتم القبول. على الموافقة منحهم سیتم الذین األطفال �شأن

القانون�ة. االخت�ار
االست شروط كانومن إذا أو من الروضة، السكن محل قرب القرب التفضیل�ة ق�ال

أفاد إذا أو التوقیت نفسه في الروضة �الفعل الطفل یزور نفس أخوات أو اإلخوة أحد
ما أو (الروضة األطفال رعا�ة لمؤسسة ز�ارة الطفل االجتماع�ة أن مكتب الخدمات

لمساعدة خاص �شكل أهم�ة كبیرة وملحة ذو التر��ة.�حل محلها) في الطفل

وتأكید األب واألم منح المكان على الموافقة

على موافقة مكتو�ة من إدارة  تحصلون �الروضة فإنكم على مكان طفلكم حصل إذا
قبولكم بهذا الق�ام بتأكید من أجل عمل أ�ام عشرة �عدها ُتتاح لكم هذا. الروضة تفید

الوقت المكان في قبول تؤكدوا لم آل�ًاالمكان. فإذا آخر �حصل طفًال فإنه المناسب
المكان. على

من نها�ة أساب�ع مرور ثالثة المكان �عد على �الحصول موافقة على لم تحصل إذا
في إدارة1موعد االستق�ال المقرر من األثناء تلك في تحصلون أغسطس فإنكم

هذا. رسالة تفید فیهاعلى طفلكم بتسجیل قمتم التي الروضة

وفتر ة التعودالوصول

في مرة ألول الذي یتم استق�اله �الروضة في1الطفل أغسطس یبدأ یومه األول
الص�ف�ة. العطلة دائمًا �عد نها�ة األخرى النهار�ة الرعا�ة دار الروضة أو

المدة في قد تختلف النهار�ة �الروضة الرعا�ة على للتعود فترة إلى طفل �حتاج وكل
والد� آلخر. و�مرافقة طفل األماكنمن الجدید وعلى على مح�طه الطفل یتعرف ه

حتى التعود فترة تستمر أن الجدید. و�مكن المكان في 6الجدیدة واألطفال والك�ار
جید مدى تأقلمه �شكل حسب على وكذلك الطفل عمر حسب على وذلك أساب�ع،

على خاص وفي تلك الفترة یجب �شكل ف�ه. یتواجد الجدید الذي الوضع على
أعوام أن یتوقعوا أنه قد ال �مكنهم ترك طفلهم 3دین الذین �قل عمر طفلهم عن الوال

التعود. فترة خالل وحده

بر�من عروض رعا�ة األطفال في
عل�ك فعله �عد التسجیل هذا ما یجب

االستمرا أو مرة ألول التسجیل

التسجیل في المكان الذي ترغب ف�ه

أي یتراوح عمره بین  سنوات، قم6و 3إذا كان طفلك في عمر ر�اض األطفال،
عمل�ة خالل واذكر فیها األطفال التي ترغب ر�اض في الموعدالتسجیلبتسجیله

من أقل طفلك كان إذا ف�ه. استق�اله �الروضة في ترغب فإنك تقرر3الذي أعوام
حیث �مكنك في تقد�مه لطفلك، الذي ترغب الرعا�ة شكل أ�ضًا التسجیل عمل�ة مع

) الروضة و�ین الرعا�ة النهار�ة مكان بین (Kitaاالخت�ار والحضانة (Krippeأو (
الت ذات االجتماعي.دائرة األلعاب وجه التر�وي

یوم عام كل هو �الروضة النهار�ة للرعا�ة جم�ع العروض الستق�ال الرئ�سي والموعد
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مواصلة رعا�ة طفلك في ر�اض األطفال
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التعود. فترة خالل وحده

بر�من  عروض رعا�ة األطفال في
عل�ك فعله �عد التسجیل هذا ما یجب

االستمرا أو مرة ألول التسجیل

 التسجیل في المكان الذي ترغب ف�ه

سنوات، قم  6و  3إذا كان طفلك في عمر ر�اض األطفال، أي یتراوح عمره بین 
الموعد  التسجیلبتسجیله في ر�اض األطفال التي ترغب فیها واذكر خالل عمل�ة 

أعوام فإنك تقرر  3الذي ترغب في استق�اله �الروضة ف�ه. إذا كان طفلك أقل من 
مع عمل�ة التسجیل أ�ضًا شكل الرعا�ة الذي ترغب في تقد�مه لطفلك، حیث �مكنك 

) أو Krippe) والحضانة (Kitaاالخت�ار بین مكان الرعا�ة النهار�ة و�ین الروضة (
 وجه التر�وي االجتماعي.دائرة األلعاب ذات الت

والموعد الرئ�سي الستق�ال جم�ع العروض للرعا�ة النهار�ة �الروضة هو كل عام یوم 
في  أغسطس. حیث یتم في هذا الموعد شغل أغلب األماكن الجدیدة المتوفرة 1

 . الروضة أو ما �قوم مقامها
 

ا قبل هذو�مكنك أ�ضًا تسجیل طفلك في موعد آخر. لكن ین�غي عل�ك أن تفعل 
الموعد الذي ترغب �استق�اله ف�ه بثالثة شهور على األقل. وتتحدد إمكان�ة استق�ال 

طفلك �الروضة بإمكان�ة توفر أماكن شاغرة �الروضة و�الموعد الذي ستتوفر ف�ه هذه 
 األماكن أ�ضًا.

مواصلة رعا�ة طفلك في ر�اض األطفال

المبدأ االحتفذا كان طفلك قد تم تسجیله في وقت سابق فإنه �مإ حیث من اظكنه
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أعوام.

االستق�ال والوصول

 القرار �االستق�ال ومعاییر االخت�ار

�صرف النظر عن موعد االستق�ال �سري التالي: إذا كانت حاالت التسجیل أكثر من 
األماكن الفارغة المتوفرة فیجب على إدارة مؤسسة ر�اض األطفال أن تتخذ قرارًا 
�شأن األطفال الذین سیتم منحهم الموافقة على القبول. وهنا یتم احترام معاییر 

 االخت�ار القانون�ة. 
ق�ال التفضیل�ة القرب قرب محل السكن من الروضة، أو إذا كان ومن شروط االست

أحد اإلخوة أو أخوات الطفل یزور نفس الروضة �الفعل في التوقیت نفسه أو إذا أفاد 
مكتب الخدمات االجتماع�ة أن ز�ارة الطفل لمؤسسة رعا�ة األطفال (الروضة أو ما 

 الطفل في التر��ة. �حل محلها) ذو أهم�ة كبیرة وملحة �شكل خاص لمساعدة

 الموافقة على منح المكان وتأكید األب واألم

إذا حصل طفلكم على مكان �الروضة فإنكم تحصلون على موافقة مكتو�ة من إدارة 
الروضة تفید هذا. �عدها ُتتاح لكم عشرة أ�ام عمل من أجل الق�ام بتأكید قبولكم بهذا 

المناسب فإنه طفًال آخر �حصل آل�ًا المكان. فإذا لم تؤكدوا قبول المكان في الوقت 
 على المكان.
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هذا. رسالة تفید فیهاعلى طفلكم بتسجیل قمتم التي الروضة

وفتر ة التعودالوصول
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والد� آلخر. و�مرافقة طفل األماكنمن الجدید وعلى على مح�طه الطفل یتعرف ه

حتى التعود فترة تستمر أن الجدید. و�مكن المكان في 6الجدیدة واألطفال والك�ار
جید مدى تأقلمه �شكل حسب على وكذلك الطفل عمر حسب على وذلك أساب�ع،

على خاص وفي تلك الفترة یجب �شكل ف�ه. یتواجد الجدید الذي الوضع على
أعوام أن یتوقعوا أنه قد ال �مكنهم ترك طفلهم 3دین الذین �قل عمر طفلهم عن الوال

التعود. فترة خالل وحده

بر�من عروض رعا�ة األطفال في
عل�ك فعله �عد التسجیل هذا ما یجب

االستمرا أو مرة ألول التسجیل

التسجیل في المكان الذي ترغب ف�ه

أي یتراوح عمره بین  سنوات، قم6و 3إذا كان طفلك في عمر ر�اض األطفال،
عمل�ة خالل واذكر فیها األطفال التي ترغب ر�اض في الموعدالتسجیلبتسجیله

من أقل طفلك كان إذا ف�ه. استق�اله �الروضة في ترغب فإنك تقرر3الذي أعوام
حیث �مكنك في تقد�مه لطفلك، الذي ترغب الرعا�ة شكل أ�ضًا التسجیل عمل�ة مع

) الروضة و�ین الرعا�ة النهار�ة مكان بین (Kitaاالخت�ار والحضانة (Krippeأو (
الت ذات االجتماعي.دائرة األلعاب وجه التر�وي

یوم عام كل هو �الروضة النهار�ة للرعا�ة جم�ع العروض الستق�ال الرئ�سي والموعد
المتوفرة1 الجدیدة األماكن شغل أغلب الموعد هذا في حیث یتم فيأغسطس.

�قوم مقامها ما أو . الروضة

تفعل  أن ین�غي عل�ك في موعد آخر. لكن تسجیل طفلك أ�ضًا ا قبلهذو�مكنك
إمكان�ة استق�ال وتتحدد على األقل. شهور ف�ه بثالثة الموعد الذي ترغب �استق�اله

هذه ستتوفر ف�ه الذي �الروضة و�الموعد شاغرة أماكن توفر بإمكان�ة �الروضة طفلك
أ�ضًا. األماكن

 مواصلة رعا�ة طفلك في ر�اض األطفال

اظ كنه من حیث المبدأ االحتفذا كان طفلك قد تم تسجیله في وقت سابق فإنه �مإ
�المكان الخاص �ه في الروضة في السنوات المقبلة بر�اض األطفال. وٕاذا كنت في 
حاجة إلى فترة رعا�ة أطول فإنه یجب عل�ك أن تقول كل عام بتسجیل هذه الرغ�ة 

 من جدید وأن تقدم كل عام ما یثبت حاجتك إلى هذا المكان بإث�اتات حدیثة. 
ساعات للطفل في عمر أقل  4ا�ة الیومي النظامي دون تقد�م إث�ات و�بلغ وقت الرع

سنوات.  6حتى  3ساعات للطفل الذي یتراوح عمره بین  6سنوات و  3من 

سنوات في نها�ة العام ف�قومون �التحو�ل إلى  3أما األطفال الذین یبلغون عمر 
 بها في الوقتمكان في ر�اض األطفال إذا كانت مؤسسة الرعا�ة التي یتواجدون 

سنوات. في هذه الحالة یجب  6حتى  3الحالي ال توفر أماكن للفئة العمر�ة بین 
 3عل�ك التسجیل في مؤسسة رعا�ة مناس�ة لعمر طفلك �مجرد أن �كمل طفلك سن 

 أعوام.

االستق�ال والوصول

ومعاییر االخت�ار القرار �االستق�ال

من أكثر حاالت التسجیل كانت إذا التالي: موعد االستق�ال �سري عن النظر �صرف
قرارًا أن تتخذ األطفال ر�اض مؤسسة إدارة على فیجب المتوفرة الفارغة األماكن
معاییر احترام وهنا یتم القبول. على الموافقة منحهم سیتم الذین األطفال �شأن

القانون�ة. االخت�ار
االست شروط كانومن إذا أو من الروضة، السكن محل قرب القرب التفضیل�ة ق�ال

أفاد إذا أو التوقیت نفسه في الروضة �الفعل الطفل یزور نفس أخوات أو أحد اإلخوة
ما أو (الروضة األطفال رعا�ة لمؤسسة ز�ارة الطفل االجتماع�ة أن مكتب الخدمات

لمساعدة خاص �شكل أهم�ة كبیرة وملحة ذو التر��ة.�حل محلها) في الطفل

وتأكید األب واألم منح المكان على الموافقة

على موافقة مكتو�ة من إدارة  تحصلون �الروضة فإنكم على مكان طفلكم حصل إذا
قبولكم بهذا الق�ام بتأكید من أجل عمل أ�ام عشرة �عدها ُتتاح لكم هذا. الروضة تفید

الوقت المكان في قبول تؤكدوا لم آل�ًاالمكان. فإذا آخر �حصل طفًال فإنه المناسب
المكان. على

من نها�ة أساب�ع مرور ثالثة المكان �عد على �الحصول موافقة على لم تحصل إذا
في إدارة1موعد االستق�ال المقرر من األثناء تلك في تحصلون أغسطس فإنكم

هذا. رسالة تفید فیهاعلى طفلكم بتسجیل قمتم التي الروضة

وفتر ة التعودالوصول
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من أقل طفلك كان إذا ف�ه. استق�اله �الروضة في ترغب فإنك تقرر3الذي أعوام
حیث �مكنك في تقد�مه لطفلك، الذي ترغب الرعا�ة شكل أ�ضًا التسجیل عمل�ة مع
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یوم عام كل هو �الروضة النهار�ة للرعا�ة جم�ع العروض الستق�ال الرئ�سي والموعد
المتوفرة1 الجدیدة األماكن شغل أغلب الموعد هذا في حیث یتم فيأغسطس.

�قوم مقامها ما أو . الروضة

تفعل  أن ین�غي عل�ك في موعد آخر. لكن تسجیل طفلك أ�ضًا ا قبلهذو�مكنك
إمكان�ة استق�ال وتتحدد على األقل. شهور ف�ه بثالثة الموعد الذي ترغب �استق�اله

هذه ستتوفر ف�ه الذي �الروضة و�الموعد شاغرة أماكن توفر بإمكان�ة �الروضة طفلك
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مواصلة رعا�ة طفلك في ر�اض األطفال

المبدأ االحتفذا كان طفلك قد تم تسجیله في وقت سابق فإنه �مإ حیث من اظكنه
في كنت وٕاذا المقبلة بر�اض األطفال. السنوات في الروضة في �ه �المكان الخاص
الرغ�ة هذه بتسجیل عام كل عل�ك أن تقول فإنه یجب رعا�ة أطول فترة حاجة إلى

حدیثة. المكان بإث�اتات هذا إلى حاجتك یثبت ما عام كل وأن تقدم جدید من
الرع وقت تقد�م إث�اتو�بلغ دون النظامي الیومي ساعات للطفل في عمر أقل 4ا�ة

و3من  عمره بین6سنوات یتراوح الذي للطفل سنوات.6حتى3ساعات

عمر یبلغون إلى3أما األطفال الذین العام ف�قومون �التحو�ل نها�ة سنوات في
یتواجدون التي الرعا�ة مؤسسة إذا كانت األطفال ر�اض الوقتمكان في في بها

العمر�ة بین للفئة ال توفر أماكن الحالة یجب6حتى3الحالي هذه في سنوات.
3عل�ك التسجیل في مؤسسة رعا�ة مناس�ة لعمر طفلك �مجرد أن �كمل طفلك سن 

أعوام.

االستق�ال والوصول

ومعاییر االخت�ار القرار �االستق�ال

من أكثر حاالت التسجیل كانت إذا التالي: موعد االستق�ال �سري عن النظر �صرف
قرارًا أن تتخذ األطفال ر�اض مؤسسة إدارة على فیجب المتوفرة الفارغة األماكن
معاییر احترام وهنا یتم القبول. على الموافقة منحهم سیتم الذین األطفال �شأن

القانون�ة. االخت�ار
االست شروط كانومن إذا أو من الروضة، السكن محل قرب القرب التفضیل�ة ق�ال

أفاد إذا أو التوقیت نفسه في الروضة �الفعل الطفل یزور نفس أخوات أو أحد اإلخوة
ما أو (الروضة األطفال رعا�ة لمؤسسة ز�ارة الطفل االجتماع�ة أن مكتب الخدمات

لمساعدة خاص �شكل أهم�ة كبیرة وملحة ذو التر��ة.�حل محلها) في الطفل

وتأكید األب واألم منح المكان على الموافقة

على موافقة مكتو�ة من إدارة  تحصلون �الروضة فإنكم على مكان طفلكم حصل إذا
قبولكم بهذا الق�ام بتأكید من أجل عمل أ�ام عشرة �عدها ُتتاح لكم هذا. الروضة تفید

الوقت المكان في قبول تؤكدوا لم آل�ًاالمكان. فإذا آخر �حصل طفًال فإنه المناسب
المكان. على

إذا لم تحصل على موافقة �الحصول على المكان �عد مرور ثالثة أساب�ع من نها�ة 
أغسطس فإنكم تحصلون في تلك األثناء من إدارة  1موعد االستق�ال المقرر في 

 الروضة التي قمتم بتسجیل طفلكم فیهاعلى رسالة تفید هذا.
 

 ة التعودالوصول وفتر 

أغسطس یبدأ یومه األول في  1الطفل الذي یتم استق�اله �الروضة ألول مرة في 
 الروضة أو دار الرعا�ة النهار�ة األخرى دائمًا �عد نها�ة العطلة الص�ف�ة.

 
وكل طفل �حتاج إلى فترة للتعود على الرعا�ة النهار�ة �الروضة قد تختلف في المدة 

ه یتعرف الطفل على مح�طه الجدید وعلى األماكن من طفل آلخر. و�مرافقة والد�
 6الجدیدة واألطفال والك�ار في المكان الجدید. و�مكن أن تستمر فترة التعود حتى 

أساب�ع، وذلك على حسب عمر الطفل وكذلك على حسب مدى تأقلمه �شكل جید 
على الوضع الجدید الذي یتواجد ف�ه. وفي تلك الفترة یجب �شكل خاص على 

أعوام أن یتوقعوا أنه قد ال �مكنهم ترك طفلهم  3دین الذین �قل عمر طفلهم عن الوال
 وحده خالل فترة التعود.
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 المساعدة في ال�حث عن مكان

التوسط اإلقل�مي لتوفیر المكان

یتم أال �حدث أن و�مكن األماكن. عدد محدود من لدیها أطفال رعا�ة كل مؤسسة
قام المكان الذي في نفس طفلك تقرر منذقبول أن المهم لهذا فمن �التسجیل ف�ه.

إن كان �مكن التوسط من أجل استق�ال طفلك في دار البدا�ة عند تسجیل طفلك ما
عدم حال في مؤسسة غیر الخاصة في للرعا�ة أو مكان آخرى مجاورة أطفال رعا�ة

قبوله �الروضة.

الذي المكان في نفس طفلك قبول ال تتصور إال كنت إذا فأما ف�ه یجبتم تسجیله
أص�ح قد األماكن بها أحد الروضة أن تعلن حتى االنتظار الحالة هذه في عل�ك
قائمة االنتظار �الروضة. في وضع تسجیلك هذا یتم حدوث وحتى شاغرًا لطفلك.

إحدى دور رعا�ة األطفال  في أما إذا كان من الُمتصور لك أن یتم استق�ال طفلك
المجاورة فیتم إداراتاألخرى وهنا تتحدث مكان. لتوفیر إقل�مي عن توسط ال�حث

] في بر�من الرعا�ة مؤسسة في ومكاتب االستشارة المتخصصة ] داخل PiBالروضة
األطفال من عدد ممكن من أكبر یتمكن حتى ال�عض �عضها المدینة مع أح�اء

سكنهم. �القرب من محل مكان على الحصول

اإل التوسط عمل�ة تنجح لم علىفإذا بناء تسجیلك إرسال لتوفیر مكان ف�مكن قل�مي
لشئون الشیوخ مجلس عضوة مؤسسة إلى المركزي �المدینة التوسط مكتب رغ�ة

والتعل�م. األطفال

مستوى المدینة التوسط على

"الروضة" النهار�ة األطفال رعا�ة دور بإحدى لتوفیر مكان التوسط عن المسئولة الجهة
"ال قسم هو لشئونلألطفال الشیوخ عضوة مجلس مؤسسة في لألطفال" النهار�ة رعا�ة

في األطفال الستق�ال شاغرة أماكن توفیر على اإلجراء على و�عمل األطفال والتعل�م.
السكن. عن محل النظر �صرف المدینة على مستوى المتوفرة األطفال رعا�ة مؤسسات

دو األطفال الستق�ال أماكن توفیر على العمل یتم عمركما مؤسسات3ن في سنوات
لهم. المناس�ة الرعا�ة

على مكتب التوسط إلى وصول تسجیلهم عند تأكید على الوالدان البدا�ة �حصل وفي
شاغر مكان توفر عند كتاب�ة معلومات على الوالدان المدینة. �عدها �حصل مستوى

اال على المعلومات هذه وتحتوي في الروضة. االلتحاق �ه و��اناتسم�مكن لطفلهم
خاللها علیهما التي یجب المهلة على وكذلك "الكیتا" الرعا�ة مؤسسة مع االتصال
بخصوص النهائي القرار هناك. أما على المكان الحصول وتأكید أنفسهم تسجیل

البدیل للطفل. الرعا�ة محل أو الروضة إدارة في ید فهو المكان منح

والموظ مع الموظفات التواصل أوو�هذا �مكنك إستفسارات وجود عند المختصین فین
الشخص�ة. للمقابلة موعد على في اإلتفاق الرغ�ة

لألطفال: النهار�ة للرعا�ة الساخن 042136192000الخط

الساخن: �الخط االتصال أوقات
من والخم�س ص�احًا11:00حتى09:00االثنین
مساء15:30حتى13:30الثالثاء واألر�عاء من

اإلل tagesbetreuung@kinder.bildung.de�كتروني:البر�د

الوالدان وحقوق الوالدین

أمر بدیهي. هو طفلهم الوالدین بخصوص مع تعاون الموظفین المتخصصین مسألة
مصالح العمل جم�ع عن معلومات على الحصول في الحق للوالدین ذلك عن فضًال

"الكیتا". الرعا�ة مؤسسة في

ما ُ�عرف �اسم  [محادثات والمالك ] عند جلب الطفل من Tür-und-Angelال�اب
أما الروضة، في الموظفین الفردي بین للتعاون التلقائي الجزء هي وٕالى الروضة

المخطط فهي الجانب المساء �عد الظهیرة أو ما فترة في الخاصة �الوالدین اللقاءات
هذا التعاون. من له

األمس�ات عن ع�ارة فهي المجالسأما لجان الوالدین وكذلك بین الوالدین تتم التي
أول�اء لكل الكامل االستشاري المجلس وكذلك الروضة في للوالدین االستشار�ة

المعلومات على الحصول في الحق لد�كم لألطفال. المستقبلة الجهة في األمور
وأن المماثلة والجهات الرعا�ة دور طر�ق عن لألطفال الدعم أجل تقد�م من المطلو�ة

نحوت الخاصة �أفكارك للطفل أمر ولي �اعت�ارك تتقدم األمور وأن تلك معهم ناقش
المعن�ة �الجهات ألول�اء األمور االستشار�ة الكاملة المجالس ما �حدث. ترسل

لتمثیل المركزي المجلس في لها ممثلین ل�كونوا لألطفال رعا�ة التي تقدم األخرى
) األمور الZEVأول�اء المجلس أول�اء األمور بنقل إهتمامات). و�عمل مركزي لتمثیل

مدینة بر�من. إلى أطفالهم التي تقوم برعا�ة المؤسسات في الوالدین مجالس

أول�اء األمور فإن أول�اء جمع�ات طر�ق عن تقد�مها یتم التي الرعا�ة مؤسسات أما
كل على م�اشر لهم تأثیر أطفالهم �الروضة �كون یتم استق�ال الذین ا ماألمور

أنفسهم أو �التعاون مع األمور �كون أول�اء األطفال. وهنا �حدث في مجموعات
تجعل التي الظروف الالزمة جم�ع توفیر عن هم المسئولین متخصصین موظفین

المطلو�ة. الممكن تقد�م الدعم لألطفال �الكفاءة من

صادر من
والتعل�م األطفال لشئون الشیوخ مجلس بر�من28195* 12-8ر�نج رقم شارع ر�مبرتی-عضوة

عن مكان في ال�حث المساعدة

التوسط اإلقل�مي لتوفیر المكان

یتم أال �حدث أن و�مكن األماكن. عدد محدود من لدیها أطفال رعا�ة كل مؤسسة
قام المكان الذي في نفس طفلك تقرر منذقبول أن المهم لهذا فمن �التسجیل ف�ه.

إن كان �مكن التوسط من أجل استق�ال طفلك في دار البدا�ة عند تسجیل طفلك ما
عدم حال في مؤسسة غیر الخاصة في للرعا�ة أو مكان آخرى مجاورة أطفال رعا�ة

قبوله �الروضة.

الذي المكان في نفس طفلك قبول ال تتصور إال كنت إذا فأما ف�ه یجبتم تسجیله
أص�ح قد األماكن بها أحد الروضة أن تعلن حتى االنتظار الحالة هذه في عل�ك
قائمة االنتظار �الروضة. في وضع تسجیلك هذا یتم حدوث وحتى شاغرًا لطفلك.

إحدى دور رعا�ة األطفال  في أما إذا كان من الُمتصور لك أن یتم استق�ال طفلك
المجاورة فیتم إداراتاألخرى وهنا تتحدث مكان. لتوفیر إقل�مي عن توسط ال�حث

] في بر�من الرعا�ة مؤسسة في ومكاتب االستشارة المتخصصة ] داخل PiBالروضة
األطفال من عدد ممكن من أكبر یتمكن حتى ال�عض �عضها المدینة مع أح�اء

سكنهم. �القرب من محل مكان على الحصول

اإل التوسط عمل�ة تنجح لم علىفإذا بناء تسجیلك إرسال لتوفیر مكان ف�مكن قل�مي
لشئون الشیوخ مجلس عضوة مؤسسة إلى المركزي �المدینة التوسط مكتب رغ�ة

والتعل�م. األطفال

مستوى المدینة التوسط على

"الروضة" النهار�ة األطفال رعا�ة دور بإحدى لتوفیر مكان التوسط عن المسئولة الجهة
"ال قسم هو لشئونلألطفال الشیوخ عضوة مجلس مؤسسة في لألطفال" النهار�ة رعا�ة

في األطفال الستق�ال شاغرة أماكن توفیر على اإلجراء على و�عمل األطفال والتعل�م.
السكن. عن محل النظر �صرف المدینة على مستوى المتوفرة األطفال رعا�ة مؤسسات

دو األطفال الستق�ال أماكن توفیر على العمل یتم عمركما مؤسسات3ن في سنوات
لهم. المناس�ة الرعا�ة

على مكتب التوسط إلى وصول تسجیلهم عند تأكید على الوالدان البدا�ة �حصل وفي
شاغر مكان توفر عند كتاب�ة معلومات على الوالدان المدینة. �عدها �حصل مستوى

اال على المعلومات هذه وتحتوي في الروضة. االلتحاق �ه و��اناتسم�مكن لطفلهم
خاللها علیهما التي یجب المهلة على وكذلك "الكیتا" الرعا�ة مؤسسة مع االتصال
بخصوص النهائي القرار هناك. أما على المكان الحصول وتأكید أنفسهم تسجیل

البدیل للطفل. الرعا�ة محل أو الروضة إدارة في ید فهو المكان منح

والموظ مع الموظفات التواصل أوو�هذا �مكنك إستفسارات وجود عند المختصین فین
الشخص�ة. للمقابلة موعد على في اإلتفاق الرغ�ة

لألطفال: النهار�ة للرعا�ة الساخن 042136192000الخط

الساخن: �الخط االتصال أوقات
من والخم�س ص�احًا11:00حتى09:00االثنین
مساء15:30حتى13:30الثالثاء واألر�عاء من

اإلل tagesbetreuung@kinder.bildung.de�كتروني:البر�د
 

 الوالدان وحقوق الوالدین

 
أمر بدیهي. هو طفلهم الوالدین بخصوص مع تعاون الموظفین المتخصصین مسألة
مصالح العمل جم�ع عن معلومات على الحصول في الحق للوالدین ذلك عن فضًال

"الكیتا". الرعا�ة مؤسسة في

ما ُ�عرف �اسم  [محادثات والمالك ] عند جلب الطفل من Tür-und-Angelال�اب
أما الروضة، في الموظفین الفردي بین للتعاون التلقائي الجزء هي وٕالى الروضة

المخطط فهي الجانب المساء �عد الظهیرة أو ما فترة في الخاصة �الوالدین اللقاءات
هذا التعاون. من له

األمس�ات عن ع�ارة فهي المجالسأما لجان الوالدین وكذلك بین الوالدین تتم التي
أول�اء لكل الكامل االستشاري المجلس وكذلك الروضة في للوالدین االستشار�ة

األمور في الجهة المستقبلة لألطفال. لد�كم الحق في الحصول على المعلومات
وأن المماثلة والجهات الرعا�ة دور طر�ق عن لألطفال الدعم أجل تقد�م من المطلو�ة

نحوت الخاصة �أفكارك للطفل أمر ولي �اعت�ارك تتقدم األمور وأن تلك معهم ناقش
المعن�ة �الجهات ألول�اء األمور االستشار�ة الكاملة المجالس ما �حدث. ترسل

لتمثیل المركزي المجلس في لها ممثلین ل�كونوا لألطفال رعا�ة التي تقدم األخرى
) األمور الZEVأول�اء المجلس أول�اء األمور بنقل إهتمامات). و�عمل مركزي لتمثیل

مدینة بر�من. إلى أطفالهم التي تقوم برعا�ة المؤسسات في الوالدین مجالس

أول�اء األمور فإن أول�اء جمع�ات طر�ق عن تقد�مها یتم التي الرعا�ة مؤسسات أما
كل على م�اشر لهم تأثیر أطفالهم �الروضة �كون یتم استق�ال الذین ا ماألمور

أنفسهم أو �التعاون مع األمور �كون أول�اء األطفال. وهنا �حدث في مجموعات
تجعل التي الظروف الالزمة جم�ع توفیر عن هم المسئولین متخصصین موظفین

المطلو�ة. الممكن تقد�م الدعم لألطفال �الكفاءة من

صادر من
والتعل�م األطفال لشئون الشیوخ مجلس بر�من28195* 12-8ر�نج رقم شارع ر�مبرتی-عضوة

عن مكان في ال�حث المساعدة

التوسط اإلقل�مي لتوفیر المكان

یتم أال �حدث أن و�مكن األماكن. عدد محدود من لدیها أطفال رعا�ة كل مؤسسة
قام المكان الذي في نفس طفلك تقرر منذقبول أن المهم لهذا فمن �التسجیل ف�ه.

إن كان �مكن التوسط من أجل استق�ال طفلك في دار البدا�ة عند تسجیل طفلك ما
عدم حال في مؤسسة غیر الخاصة في للرعا�ة أو مكان آخرى مجاورة أطفال رعا�ة

قبوله �الروضة.

الذي المكان في نفس طفلك قبول ال تتصور إال كنت إذا فأما ف�ه یجبتم تسجیله
أص�ح قد األماكن بها أحد الروضة أن تعلن حتى االنتظار الحالة هذه في عل�ك
قائمة االنتظار �الروضة. في وضع تسجیلك هذا یتم حدوث وحتى شاغرًا لطفلك.

إحدى دور رعا�ة األطفال  في أما إذا كان من الُمتصور لك أن یتم استق�ال طفلك
المجاورة فیتم إداراتاألخرى وهنا تتحدث مكان. لتوفیر إقل�مي عن توسط ال�حث

] في بر�من الرعا�ة مؤسسة في ومكاتب االستشارة المتخصصة ] داخل PiBالروضة
األطفال من عدد ممكن من أكبر یتمكن حتى ال�عض �عضها المدینة مع أح�اء

سكنهم. �القرب من محل مكان على الحصول

اإل التوسط عمل�ة تنجح لم علىفإذا بناء تسجیلك إرسال لتوفیر مكان ف�مكن قل�مي
لشئون الشیوخ مجلس عضوة مؤسسة إلى المركزي �المدینة التوسط مكتب رغ�ة

والتعل�م. األطفال

مستوى المدینة التوسط على

"الروضة" النهار�ة األطفال رعا�ة دور بإحدى لتوفیر مكان التوسط عن المسئولة الجهة
"ال قسم هو لشئونلألطفال الشیوخ عضوة مجلس مؤسسة في لألطفال" النهار�ة رعا�ة

في األطفال الستق�ال شاغرة أماكن توفیر على اإلجراء على و�عمل األطفال والتعل�م.
السكن. عن محل النظر �صرف المدینة على مستوى المتوفرة األطفال رعا�ة مؤسسات

دو األطفال الستق�ال أماكن توفیر على العمل یتم عمركما مؤسسات3ن في سنوات
لهم. المناس�ة الرعا�ة

على مكتب التوسط إلى وصول تسجیلهم عند تأكید على الوالدان البدا�ة �حصل وفي
شاغر مكان توفر عند كتاب�ة معلومات على الوالدان المدینة. �عدها �حصل مستوى

اال على المعلومات هذه وتحتوي في الروضة. االلتحاق �ه و��اناتسم�مكن لطفلهم
خاللها علیهما التي یجب المهلة على وكذلك "الكیتا" الرعا�ة مؤسسة مع االتصال
بخصوص النهائي القرار هناك. أما على المكان الحصول وتأكید أنفسهم تسجیل

البدیل للطفل. الرعا�ة محل أو الروضة إدارة في ید فهو المكان منح

والموظ مع الموظفات التواصل أوو�هذا �مكنك إستفسارات وجود عند المختصین فین
الشخص�ة. للمقابلة موعد على في اإلتفاق الرغ�ة

لألطفال: النهار�ة للرعا�ة الساخن 042136192000الخط

الساخن: �الخط االتصال أوقات
من والخم�س ص�احًا11:00حتى09:00االثنین
مساء15:30حتى13:30الثالثاء واألر�عاء من

اإلل tagesbetreuung@kinder.bildung.de�كتروني:البر�د

الوالدان وحقوق الوالدین

أمر بدیهي. هو طفلهم الوالدین بخصوص مع تعاون الموظفین المتخصصین مسألة
مصالح العمل جم�ع عن معلومات على الحصول في الحق للوالدین ذلك عن فضًال

"الكیتا". الرعا�ة مؤسسة في

ما ُ�عرف �اسم  [محادثات والمالك ] عند جلب الطفل من Tür-und-Angelال�اب
أما الروضة، في الموظفین الفردي بین للتعاون التلقائي الجزء هي وٕالى الروضة

المخطط فهي الجانب المساء �عد الظهیرة أو ما فترة في الخاصة �الوالدین اللقاءات
هذا التعاون. من له

األمس�ات عن ع�ارة فهي المجالسأما لجان الوالدین وكذلك بین الوالدین تتم التي
أول�اء لكل الكامل االستشاري المجلس وكذلك الروضة في للوالدین االستشار�ة

المعلومات على الحصول في الحق لد�كم لألطفال. المستقبلة الجهة في األمور
وأن المماثلة والجهات الرعا�ة دور طر�ق عن لألطفال الدعم أجل تقد�م من المطلو�ة

نحوت الخاصة �أفكارك للطفل أمر ولي �اعت�ارك تتقدم األمور وأن تلك معهم ناقش
المعن�ة �الجهات ألول�اء األمور االستشار�ة الكاملة المجالس ما �حدث. ترسل

لتمثیل المركزي المجلس في لها ممثلین ل�كونوا لألطفال رعا�ة التي تقدم األخرى
) األمور الZEVأول�اء المجلس أول�اء األمور بنقل إهتمامات). و�عمل مركزي لتمثیل

مدینة بر�من. إلى أطفالهم التي تقوم برعا�ة المؤسسات في الوالدین مجالس

أول�اء األمور فإن أول�اء جمع�ات طر�ق عن تقد�مها یتم التي الرعا�ة مؤسسات أما
كل على م�اشر لهم تأثیر أطفالهم �الروضة �كون یتم استق�ال الذین ا ماألمور

أنفسهم أو �التعاون مع األمور �كون أول�اء األطفال. وهنا �حدث في مجموعات
تجعل التي الظروف الالزمة جم�ع توفیر عن هم المسئولین متخصصین موظفین

المطلو�ة. الممكن تقد�م الدعم لألطفال �الكفاءة من

 
صادر من 

 بر�من 28195*  12 - 8ر�نج رقم شارع ر�مبرتی -عضوة مجلس الشیوخ لشئون األطفال والتعل�م 

عن مكان في ال�حث المساعدة

التوسط اإلقل�مي لتوفیر المكان

یتم أال �حدث أن و�مكن األماكن. عدد محدود من لدیها أطفال رعا�ة كل مؤسسة
قام المكان الذي في نفس طفلك تقرر منذقبول أن المهم لهذا فمن �التسجیل ف�ه.

إن كان �مكن التوسط من أجل استق�ال طفلك في دار البدا�ة عند تسجیل طفلك ما
عدم حال في مؤسسة غیر الخاصة في للرعا�ة أو مكان آخرى مجاورة أطفال رعا�ة

قبوله �الروضة.

الذي المكان في نفس طفلك قبول ال تتصور إال كنت إذا فأما ف�ه یجبتم تسجیله
أص�ح قد األماكن بها أحد الروضة أن تعلن حتى االنتظار الحالة هذه في عل�ك
قائمة االنتظار �الروضة. في وضع تسجیلك هذا یتم حدوث وحتى شاغرًا لطفلك.

إحدى دور رعا�ة األطفال  في أما إذا كان من الُمتصور لك أن یتم استق�ال طفلك
المجاورة فیتم إداراتاألخرى وهنا تتحدث مكان. لتوفیر إقل�مي عن توسط ال�حث

] في بر�من الرعا�ة مؤسسة في ومكاتب االستشارة المتخصصة ] داخل PiBالروضة
األطفال من عدد ممكن من أكبر یتمكن حتى ال�عض �عضها المدینة مع أح�اء

سكنهم. �القرب من محل مكان على الحصول

اإل التوسط عمل�ة تنجح لم علىفإذا بناء تسجیلك إرسال لتوفیر مكان ف�مكن قل�مي
لشئون الشیوخ مجلس عضوة مؤسسة إلى المركزي �المدینة التوسط مكتب رغ�ة

والتعل�م. األطفال

 التوسط على مستوى المدینة

الجهة المسئولة عن التوسط لتوفیر مكان بإحدى دور رعا�ة األطفال النهار�ة "الروضة" 
رعا�ة النهار�ة لألطفال" في مؤسسة عضوة مجلس الشیوخ لشئون لألطفال هو قسم "ال

األطفال والتعل�م. و�عمل على اإلجراء على توفیر أماكن شاغرة الستق�ال األطفال في 
مؤسسات رعا�ة األطفال المتوفرة على مستوى المدینة �صرف النظر عن محل السكن. 

سنوات في مؤسسات  3ن عمر كما یتم العمل على توفیر أماكن الستق�ال األطفال دو 
 الرعا�ة المناس�ة لهم.

 
وفي البدا�ة �حصل الوالدان على تأكید عند وصول تسجیلهم إلى مكتب التوسط على 
مستوى المدینة. �عدها �حصل الوالدان على معلومات كتاب�ة عند توفر مكان شاغر 

و��انات  سم�مكن لطفلهم االلتحاق �ه في الروضة. وتحتوي هذه المعلومات على اال
االتصال مع مؤسسة الرعا�ة "الكیتا" وكذلك على المهلة التي یجب علیهما خاللها 
تسجیل أنفسهم وتأكید الحصول على المكان هناك. أما القرار النهائي بخصوص 

 منح المكان فهو في ید إدارة الروضة أو محل الرعا�ة البدیل للطفل.
 

فین المختصین عند وجود إستفسارات أو و�هذا �مكنك التواصل مع الموظفات والموظ
 الرغ�ة في اإلتفاق على موعد للمقابلة الشخص�ة.

 
 042136192000 الخط الساخن للرعا�ة النهار�ة لألطفال:

 أوقات االتصال �الخط الساخن:
 ص�احاً  11:00حتى  09:00االثنین والخم�س من 
 مساء 15:30حتى  13:30الثالثاء واألر�عاء من 

 tagesbetreuung@kinder.bremen.de :البر�د اإلل�كتروني  

الوالدان وحقوق الوالدین

أمر بدیهي. هو طفلهم الوالدین بخصوص مع تعاون الموظفین المتخصصین مسألة
مصالح العمل جم�ع عن معلومات على الحصول في الحق للوالدین ذلك عن فضًال

"الكیتا". الرعا�ة مؤسسة في

ما ُ�عرف �اسم  [محادثات والمالك ] عند جلب الطفل من Tür-und-Angelال�اب
أما الروضة، في الموظفین الفردي بین للتعاون التلقائي الجزء هي وٕالى الروضة

المخطط فهي الجانب المساء �عد الظهیرة أو ما فترة في الخاصة �الوالدین اللقاءات
هذا التعاون. من له

األمس�ات عن ع�ارة فهي المجالسأما لجان الوالدین وكذلك بین الوالدین تتم التي
أول�اء لكل الكامل االستشاري المجلس وكذلك الروضة في للوالدین االستشار�ة

المعلومات على الحصول في الحق لد�كم لألطفال. المستقبلة الجهة في األمور
وأن المماثلة والجهات الرعا�ة دور طر�ق عن لألطفال الدعم أجل تقد�م من المطلو�ة

نحوت الخاصة �أفكارك للطفل أمر ولي �اعت�ارك تتقدم األمور وأن تلك معهم ناقش
المعن�ة �الجهات ألول�اء األمور االستشار�ة الكاملة المجالس ما �حدث. ترسل

لتمثیل المركزي المجلس في لها ممثلین ل�كونوا لألطفال رعا�ة التي تقدم األخرى
) األمور الZEVأول�اء المجلس أول�اء األمور بنقل إهتمامات). و�عمل مركزي لتمثیل

مدینة بر�من. إلى أطفالهم التي تقوم برعا�ة المؤسسات في الوالدین مجالس

أول�اء األمور فإن أول�اء جمع�ات طر�ق عن تقد�مها یتم التي الرعا�ة مؤسسات أما
كل على م�اشر لهم تأثیر أطفالهم �الروضة �كون یتم استق�ال الذین ا ماألمور

أنفسهم أو �التعاون مع األمور �كون أول�اء األطفال. وهنا �حدث في مجموعات
تجعل التي الظروف الالزمة جم�ع توفیر عن هم المسئولین متخصصین موظفین

المطلو�ة. الممكن تقد�م الدعم لألطفال �الكفاءة من

صادر من
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عن مكان في ال�حث المساعدة

 

 التوسط اإلقل�مي لتوفیر المكان

كل مؤسسة رعا�ة أطفال لدیها عدد محدود من األماكن. و�مكن أن �حدث أال یتم 
�التسجیل ف�ه. لهذا فمن المهم أن تقرر منذ  قبول طفلك في نفس المكان الذي قام

البدا�ة عند تسجیل طفلك ما إن كان �مكن التوسط من أجل استق�ال طفلك في دار 
رعا�ة أطفال آخرى مجاورة أو مكان للرعا�ة الخاصة في غیر مؤسسة في حال عدم 

 قبوله �الروضة. 
 

یجب تم تسجیله ف�ه فأما إذا كنت ال تتصور إال قبول طفلك في نفس المكان الذي 
عل�ك في هذه الحالة االنتظار حتى تعلن الروضة أن أحد األماكن بها قد أص�ح 
 شاغرًا لطفلك. وحتى حدوث هذا یتم وضع تسجیلك في قائمة االنتظار �الروضة.

 
أما إذا كان من الُمتصور لك أن یتم استق�ال طفلك في إحدى دور رعا�ة األطفال 

ال�حث عن توسط إقل�مي لتوفیر مكان. وهنا تتحدث إدارات األخرى المجاورة فیتم 
] داخل PiBالروضة ومكاتب االستشارة المتخصصة في مؤسسة الرعا�ة في بر�من [

أح�اء المدینة مع �عضها ال�عض حتى یتمكن أكبر عدد ممكن من األطفال من 
 الحصول على مكان �القرب من محل سكنهم. 

 
قل�مي لتوفیر مكان ف�مكن إرسال تسجیلك بناء على فإذا لم تنجح عمل�ة التوسط اإل

رغ�ة مكتب التوسط المركزي �المدینة إلى مؤسسة عضوة مجلس الشیوخ لشئون 
 األطفال والتعل�م. 

 

 

مستوى المدینة التوسط على

"الروضة" النهار�ة األطفال رعا�ة دور بإحدى لتوفیر مكان التوسط عن المسئولة الجهة
"ال قسم هو لشئونلألطفال الشیوخ عضوة مجلس مؤسسة في لألطفال" النهار�ة رعا�ة

في األطفال الستق�ال شاغرة أماكن توفیر على اإلجراء على و�عمل األطفال والتعل�م.
السكن. عن محل النظر �صرف المدینة على مستوى المتوفرة األطفال رعا�ة مؤسسات

دو األطفال الستق�ال أماكن توفیر على العمل یتم عمركما مؤسسات3ن في سنوات
لهم. المناس�ة الرعا�ة

على مكتب التوسط إلى وصول تسجیلهم عند تأكید على الوالدان البدا�ة �حصل وفي
شاغر مكان توفر عند كتاب�ة معلومات على الوالدان المدینة. �عدها �حصل مستوى

اال على المعلومات هذه وتحتوي في الروضة. االلتحاق �ه و��اناتسم�مكن لطفلهم
خاللها علیهما التي یجب المهلة على وكذلك "الكیتا" الرعا�ة مؤسسة مع االتصال
بخصوص النهائي القرار هناك. أما على المكان الحصول وتأكید أنفسهم تسجیل

البدیل للطفل. الرعا�ة محل أو الروضة إدارة في ید فهو المكان منح

والموظ مع الموظفات التواصل أوو�هذا �مكنك إستفسارات وجود عند المختصین فین
الشخص�ة. للمقابلة موعد على في اإلتفاق الرغ�ة

لألطفال: النهار�ة للرعا�ة الساخن 042136192000الخط

الساخن: �الخط االتصال أوقات
من والخم�س ص�احًا11:00حتى09:00االثنین
مساء15:30حتى13:30الثالثاء واألر�عاء من

اإلل tagesbetreuung@kinder.bildung.de�كتروني:البر�د

الوالدان وحقوق الوالدین

 
مسألة تعاون الموظفین المتخصصین مع الوالدین بخصوص طفلهم هو أمر بدیهي. 
فضًال عن ذلك للوالدین الحق في الحصول على معلومات عن جم�ع مصالح العمل 

 في مؤسسة الرعا�ة "الكیتا".
 

] عند جلب الطفل من Tür-und-Angelال�اب والمالك [محادثات ما ُ�عرف �اسم 
وٕالى الروضة هي الجزء التلقائي للتعاون الفردي بین الموظفین في الروضة، أما 

اللقاءات الخاصة �الوالدین في فترة ما �عد الظهیرة أو المساء فهي الجانب المخطط
 له من هذا التعاون.

 
التي تتم بین الوالدین وكذلك المجالس  أما لجان الوالدین فهي ع�ارة عن األمس�ات

االستشار�ة للوالدین في الروضة وكذلك المجلس االستشاري الكامل لكل أول�اء 

المعلومات على الحصول في الحق لد�كم لألطفال. المستقبلة الجهة في األمور
وأن المماثلة والجهات الرعا�ة دور طر�ق عن لألطفال الدعم أجل تقد�م من المطلو�ة

نحوت الخاصة �أفكارك للطفل أمر ولي �اعت�ارك تتقدم األمور وأن تلك معهم ناقش
المعن�ة �الجهات ألول�اء األمور االستشار�ة الكاملة المجالس ما �حدث. ترسل

لتمثیل المركزي المجلس في لها ممثلین ل�كونوا لألطفال رعا�ة التي تقدم األخرى
) األمور الZEVأول�اء المجلس أول�اء األمور بنقل إهتمامات). و�عمل مركزي لتمثیل

مدینة بر�من. إلى التي تقوم برعا�ة أطفالهم المؤسسات في الوالدین مجالس

أول�اء األمور فإن أول�اء جمع�ات طر�ق عن تقد�مها یتم التي الرعا�ة مؤسسات أما
كل على م�اشر لهم تأثیر أطفالهم �الروضة �كون یتم استق�ال الذین ا ماألمور

أنفسهم أو �التعاون مع األمور �كون أول�اء األطفال. وهنا �حدث في مجموعات
تجعل التي الظروف الالزمة جم�ع توفیر عن هم المسئولین متخصصین موظفین

المطلو�ة. الممكن تقد�م الدعم لألطفال �الكفاءة من

صادر من
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عن مكان في ال�حث المساعدة

التوسط اإلقل�مي لتوفیر المكان

یتم أال �حدث أن و�مكن األماكن. عدد محدود من لدیها أطفال رعا�ة كل مؤسسة
قام المكان الذي في نفس طفلك تقرر منذقبول أن المهم لهذا فمن �التسجیل ف�ه.

إن كان �مكن التوسط من أجل استق�ال طفلك في دار البدا�ة عند تسجیل طفلك ما
عدم حال في مؤسسة غیر الخاصة في للرعا�ة أو مكان آخرى مجاورة أطفال رعا�ة

قبوله �الروضة.

الذي المكان في نفس طفلك قبول ال تتصور إال كنت إذا فأما ف�ه یجبتم تسجیله
أص�ح قد األماكن بها أحد الروضة أن تعلن حتى االنتظار الحالة هذه في عل�ك
قائمة االنتظار �الروضة. في وضع تسجیلك هذا یتم حدوث وحتى شاغرًا لطفلك.

إحدى دور رعا�ة األطفال  في أما إذا كان من الُمتصور لك أن یتم استق�ال طفلك
المجاورة فیتم إداراتاألخرى وهنا تتحدث مكان. لتوفیر إقل�مي عن توسط ال�حث

] في بر�من الرعا�ة مؤسسة في ومكاتب االستشارة المتخصصة ] داخل PiBالروضة
األطفال من عدد ممكن من أكبر یتمكن حتى ال�عض �عضها المدینة مع أح�اء

سكنهم. �القرب من محل مكان على الحصول

اإل التوسط عمل�ة تنجح لم علىفإذا بناء تسجیلك إرسال لتوفیر مكان ف�مكن قل�مي
لشئون الشیوخ مجلس عضوة مؤسسة إلى المركزي �المدینة التوسط مكتب رغ�ة

والتعل�م. األطفال

مستوى المدینة التوسط على

"الروضة" النهار�ة األطفال رعا�ة دور بإحدى لتوفیر مكان التوسط عن المسئولة الجهة
"ال قسم هو لشئونلألطفال الشیوخ عضوة مجلس مؤسسة في لألطفال" النهار�ة رعا�ة

في األطفال الستق�ال شاغرة أماكن توفیر على اإلجراء على و�عمل األطفال والتعل�م.
السكن. عن محل النظر �صرف المدینة على مستوى المتوفرة األطفال رعا�ة مؤسسات

دو األطفال الستق�ال أماكن توفیر على العمل یتم عمركما مؤسسات3ن في سنوات
لهم. المناس�ة الرعا�ة

على مكتب التوسط إلى وصول تسجیلهم عند تأكید على الوالدان البدا�ة �حصل وفي
شاغر مكان توفر عند كتاب�ة معلومات على الوالدان المدینة. �عدها �حصل مستوى

اال على المعلومات هذه وتحتوي في الروضة. االلتحاق �ه و��اناتسم�مكن لطفلهم
خاللها علیهما التي یجب المهلة على وكذلك "الكیتا" الرعا�ة مؤسسة مع االتصال
بخصوص النهائي القرار هناك. أما على المكان الحصول وتأكید أنفسهم تسجیل

البدیل للطفل. الرعا�ة محل أو الروضة إدارة في ید فهو المكان منح

والموظ مع الموظفات التواصل أوو�هذا �مكنك إستفسارات وجود عند المختصین فین
الشخص�ة. للمقابلة موعد على في اإلتفاق الرغ�ة

لألطفال: النهار�ة للرعا�ة الساخن 042136192000الخط

الساخن: �الخط االتصال أوقات
من والخم�س ص�احًا11:00حتى09:00االثنین
مساء15:30حتى13:30الثالثاء واألر�عاء من

اإلل tagesbetreuung@kinder.bildung.de�كتروني:البر�د

الوالدان وحقوق الوالدین

أمر بدیهي. هو طفلهم الوالدین بخصوص مع تعاون الموظفین المتخصصین مسألة
مصالح العمل جم�ع عن معلومات على الحصول في الحق للوالدین ذلك عن فضًال

"الكیتا". الرعا�ة مؤسسة في

ما ُ�عرف �اسم  [محادثات والمالك ] عند جلب الطفل من Tür-und-Angelال�اب
أما الروضة، في الموظفین الفردي بین للتعاون التلقائي الجزء هي وٕالى الروضة

المخطط فهي الجانب المساء �عد الظهیرة أو ما فترة في الخاصة �الوالدین اللقاءات
هذا التعاون. من له

األمس�ات عن ع�ارة فهي المجالسأما لجان الوالدین وكذلك بین الوالدین تتم التي
أول�اء لكل الكامل االستشاري المجلس وكذلك الروضة في للوالدین االستشار�ة

األمور في الجهة المستقبلة لألطفال. لد�كم الحق في الحصول على المعلومات 
المطلو�ة من أجل تقد�م الدعم لألطفال عن طر�ق دور الرعا�ة والجهات المماثلة وأن 

ناقش معهم تلك األمور وأن تتقدم �اعت�ارك ولي أمر للطفل �أفكارك الخاصة نحو ت
ما �حدث. ترسل المجالس االستشار�ة الكاملة ألول�اء األمور �الجهات المعن�ة 

األخرى التي تقدم رعا�ة لألطفال ل�كونوا ممثلین لها في المجلس المركزي لتمثیل 
مركزي لتمثیل أول�اء األمور بنقل إهتمامات ). و�عمل المجلس الZEVأول�اء األمور (

 مجالس الوالدین في المؤسسات التي تقوم برعا�ة أطفالهم إلى مدینة بر�من.
 

أما مؤسسات الرعا�ة التي یتم تقد�مها عن طر�ق جمع�ات أول�اء األمور فإن أول�اء 
ا ماألمور الذین یتم استق�ال أطفالهم �الروضة �كون لهم تأثیر م�اشر على كل 

�حدث في مجموعات األطفال. وهنا �كون أول�اء األمور أنفسهم أو �التعاون مع 
موظفین متخصصین هم المسئولین عن توفیر جم�ع الظروف الالزمة التي تجعل 

 من الممكن تقد�م الدعم لألطفال �الكفاءة المطلو�ة.

صادر من
والتعل�م األطفال لشئون الشیوخ مجلس بر�من28195* 12-8ر�نج رقم شارع ر�مبرتی-عضوة




