
پیشنھاد سرپرستی از کودکان 
در یک گروه سرپرستی روزانھ کودک خود را 

بت نام کنید.یا در یک کودکستان  ث

سرپرستیھایپیشنھاد
حداقل یک سال سن زمانی کھ کودک شما دارای 

از نظر قانونی حق برخورداری از ،است
کودکیسرپرستی در

کودکان کمتر از یک سال را دارد. ھم چنین
از این حق قانونی  برخوردار میتوانند 

ھر دووالدینزمانی کھشوند،
نمیتوانند خودشان از دارای شغل ھستند و 

ھای قسمت.کنندشان سرپرستی و مواظبتکودک
سرپرستی  جداگانھ
آغاز کودکی  عبارتند از درو حمایت
سرپرستی ھای مکان.، پرورش و نگھداریآموزش
ازمواظبتوکودکان

ھای ھا (مکان، کودکستانکودکان زیر سھ سال
ھا و جایگاھکودکان) وروزانھنگھداری 

.موسسات روزانھ  ھستند

کودکانازسرپرستیراھنمای
ھای سرپرستی ھا و عرضھ تمامی پیشنھاد

برمن  در یک چشم انداز. راھنمای سرپرستی 
دارای یک نقشھاز کودکان

و مھد کودک ھاکودکستان با نشانی ھمھٴ شھر
ھم اطالعات دیگریھا  است. در کنار آن

در چنینو ھمجاظرفیت برای نمونھ.ھستند
.مورد کار آرایی امور تربیتی  و پرورشی

؛آدرس در اینترنت
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ه سرپرستی نشانی و جایگا،عالمتبا این 
تا پنج کودک عالمت روزانھ از کودکان ،

.گذاری شده
نشانی و جایگاه کودکستان ،با این عالمت

ھا و سرپرستی روزانھ  گروه ھای بزرگ ، 
.عالمت گذاری شدهتا ده کودک

سرپرستی روزانھ کودکان توسط دایھ
ھای سرپرستی و نگھداری روزانھ، در مکان
ن یا یک دایھٴ ن شما توسط یک  دایھٴ زکودکا

مرد سرپرستی و مراقبت میشوند.    
سرپرستی و نگھداری بیشتر اوقات در مکان 

ھای روزانھ (دایھ) یا در مکانسرپرستی
.مسکونی والدین کودک خواھد  بود

ھمزمان سرپرستی و یک سرپرست (دایھ)
ھده نگھداری از پنج کودک را  بھ  ع

تواندمیمراقبت و سرپرستی ھمدارد.این 
انجام کودکان دیگر مناسب ھایدر مکان
ھایی دو سرپرست در چنین مکانگیرد.
با ھم، از ده کودک سرپرستی و (دایھ)

زانھ را کنند. کارھای روو مراقبت می
در یک مانند کار،سرپرستان با ھم

در برمن کودکستان سازمان می دھند.
سرپرستان

بت از (مراقب پ ایادارهکودکان از طریق 
شوند. پ  ای  استخدام میکودکان در برمن)

کند کھ ھمھٴ دایھ ھامیتضمینب
کار آزموده در این و سرپرستان را کھ  

در این  کار آن ھا را زمینھ ھستند،
ھمھ سرپرستان کند.مینظارت و ھمراھی

دارای
.مجوز رسمی در کار  سرپرستی ھستند

ھاکودکستان
برمن مجموعا سیصد و شصت کودکستان در

عمومی جا برای کودکان زیر سھ  سال را  
،می کنند.کودکستانعرضھ

، گروه گروه کوچک کودکان،گروه سنی متفاوت
گروه بازی ھای آموزش و ،آموزش اجتماعی
،تربیت اجتماعی 

در بیشتر .دنباشمیھا یا مو سسات شبیھ آن
تی رپرسھمزمان تا ده کودک سگروه ھااین

میشوند. در بیشتر این گروه ھا
، تا ده بچھٴ کودکستانی با سنین گوناگون 

میان سھ تا شش سال  سن و پنج کودک زیر سھ 
سال سرپرستی میشوند.

کودکستان ھای شھر برمن یا توسط کودکستان 
ھای خصوصی شھری برمن اداره میشوند، یا 

توسط انجمن ھای کلیسا،
ھای والدین و یا موسسھ ھای خیریھ، انجمن 

انجمن ھای مستقل. ھمھٴ کودکستان ھا، بھ 
استثنا چند موسسھٴ خصوصی حرفھ ای،

از نظر مالی توسط شھر  برمن  حمایت 
میشوند.در ھمھٴ  این تاسیسات گروه ھای 
سرپرستی آموزشی و تربیتی حرفھ ای  و

ن  برای  حمایت و پیشرفت کودکان کار دا
مسوول ھستند.

ھ از طرف والدینشھریھ و ھزین
میزان شھریھ از طرف والدین، بھ میزان 

درآمد یک خانواده و ساعات سرپرستی روزانھ 
بستگی دارد.کودکان  در کودکستان

شھریھٴ برای کودکستان ھمیشھ  از روی  جدول 
ھزینھ ھا تنظیم میشود. این  جدول شھریھ و 

در ھمھٴ کودکستان ھا وھزینھ
شانی زیر در ھم چنین در اینترنت با ن

 دسترس است.
www.bildung.bremen.de 

ساعات و  زمان  سرپرستی
ھر کودک زیر سھ سال از حق قانونی سرپرستی 
و مراقبت روزانھ در حدود  چھار ساعت  را  

دارا  است.  این حق فردی
میتواند از نظر زمانی روزانھ  بیشتر ھم  
باشد،برای مثال  اگر ھر دو عضو اصلی  یک  

دارای شغل باشند.خانواده
سرپرستی از کودکان، از نظر زمانی، فرم و 

و بھ  شکل نوع  سرپرستی تغییرپذیر است
زمانی خانواده ھاجداگانھ بھ نیاز

توجھ میکند. زمان سرپرستی روزانھ ھر کودک 
میشود. کودکستان شامل شصت ساعت در ھفتھ 

،فراوانھا با گروه ھای

بت از (مراقب پ ایادارهکودکان از طریق 
شوند. پ  ای  استخدام میکودکان در برمن)

کند کھ ھمھٴ دایھ ھا میتضمینب
کار آزموده در این و سرپرستان را کھ  

در این  کار آن ھا را زمینھ ھستند،
ھمھ سرپرستان کند.مینظارت و ھمراھی

دارای
.مجوز رسمی در کار  سرپرستی ھستند

ھاکودکستان
برمن مجموعا سیصد و شصت کودکستان در

عمومی جا برای کودکان زیر سھ  سال را  
،می کنند.کودکستانعرضھ

، گروه گروه کوچک کودکان،گروه سنی متفاوت
گروه بازی ھای آموزش و ،آموزش اجتماعی
،تربیت اجتماعی 

در بیشتر .دنباشمیھا یا مو سسات شبیھ آن
تی رپرسھمزمان تا ده کودک سگروه ھااین

میشوند. در بیشتر این گروه ھا
، تا ده بچھٴ کودکستانی با سنین گوناگون 

میان سھ تا شش سال  سن و پنج کودک زیر سھ 
سال سرپرستی میشوند.

کودکستان ھای شھر برمن یا توسط کودکستان 
ھای خصوصی شھری برمن اداره میشوند، یا 

توسط انجمن ھای کلیسا،
ھای والدین و یا موسسھ ھای خیریھ، انجمن 

انجمن ھای مستقل. ھمھٴ کودکستان ھا، بھ 
استثنا چند موسسھٴ خصوصی حرفھ ای،

از نظر مالی توسط شھر  برمن  حمایت 
میشوند.در ھمھٴ  این تاسیسات گروه ھای 
سرپرستی آموزشی و تربیتی حرفھ ای  و

ن  برای  حمایت و پیشرفت کودکان کار دا
مسوول ھستند.

ھ از طرف والدینشھریھ و ھزین
میزان شھریھ از طرف والدین، بھ میزان 

درآمد یک خانواده و ساعات سرپرستی روزانھ 
بستگی دارد.کودکان  در کودکستان

شھریھٴ برای کودکستان ھمیشھ  از روی  جدول 
ھزینھ ھا تنظیم میشود. این  جدول شھریھ و 

در ھمھٴ کودکستان ھا وھزینھ
شانی زیر در ھم چنین در اینترنت با ن
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ساعات و  زمان  سرپرستی
ھر کودک زیر سھ سال از حق قانونی سرپرستی 
و مراقبت روزانھ در حدود  چھار ساعت  را  

دارا  است.  این حق فردی
میتواند از نظر زمانی روزانھ  بیشتر ھم  
باشد،برای مثال  اگر ھر دو عضو اصلی  یک  

دارای شغل باشند.خانواده
سرپرستی از کودکان، از نظر زمانی، فرم و 

و بھ  شکل نوع  سرپرستی تغییرپذیر است
زمانی خانواده ھاجداگانھ بھ نیاز

توجھ میکند. زمان سرپرستی روزانھ ھر کودک 
میشود. کودکستان شامل شصت ساعت در ھفتھ 

،فراوانھا با گروه ھای

→

پیشنھاد سرپرستی از کودکان 
در یک گروه سرپرستی روزانھ کودک خود را 

بت نام کنید.یا در یک کودکستان  ث

سرپرستیھایپیشنھاد
از نظر قانونی حق برخورداری ،حداقل یک سال سن استزمانی کھ کودک شما دارای 

کودکیاز سرپرستی در
از این حق قانونی  کودکان کمتر از یک سال میتوانند را دارد. ھم چنین
ھر دووالدینزمانی کھبرخوردار شوند،

.کنندشان سرپرستی و مواظبتنمیتوانند خودشان از کودکدارای شغل ھستند و 
سرپرستی  ھای جداگانھقسمت

ھای مکان.، پرورش و نگھداریآغاز کودکی  عبارتند از آموزشدرو حمایت
ازمواظبتوسرپرستی کودکان

ھا جایگاھکودکان) وروزانھھای نگھداری ھا (مکان، کودکستانکودکان زیر سھ سال
.و موسسات روزانھ  ھستند

کودکانازسرپرستیراھنمای
برمن  در یک چشم انداز. راھنمای ھای سرپرستی ھا و عرضھ تمامی پیشنھاد

دارای یک نقشھسرپرستی از کودکان
اطالعات دیگریو مھد کودک ھا  است. در کنار آنھاکودکستان با نشانی ھمھٴشھر

در مورد کار آرایی امور تربیتی  و چنینو ھمجاظرفیت برای نمونھ.ھم ھستند
.پرورشی
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ه سرپرستی روزانھ از نشانی و جایگا،عالمتبا این 
.تا پنج کودک عالمت گذاری شدهکودکان ،

نشانی و جایگاه کودکستان ھا و سرپرستی ،با این عالمت
.عالمت گذاری شدهروزانھ  گروه ھای بزرگ ، تا ده کودک

سرپرستی روزانھ کودکان توسط دایھ
ن یا یک کودکان شما توسط یک  دایھٴ زھای سرپرستی و نگھداری روزانھ، در مکان

◌ٴمرد سرپرستی و مراقبت میشوند.    دایھٴ
ھای روزانھ (دایھ) یا در مکانسرپرستی و نگھداری بیشتر اوقات در مکان سرپرستی

.مسکونی والدین کودک خواھد  بود
ھده ھمزمان سرپرستی و نگھداری از پنج کودک را  بھ  عیک سرپرست (دایھ)

تواندمیمراقبت و سرپرستی ھمدارد.این
ھایی دو سرپرست در چنین مکانانجام گیرد.کودکان دیگر مناسب ھایدر مکان
با ھم، از ده کودک سرپرستی و (دایھ)

در یک مانند کار،زانھ را سرپرستان با ھمکنند. کارھای روو مراقبت می
در برمن سرپرستانکودکستان سازمان می دھند.

شوند. پ  استخدام میبت از کودکان در برمن)(مراقب پ ایادارهکودکان از طریق 
کند کھ ھمھٴ دایھ ھا میتضمینای  ب

در این  کار آن ھا را کار آزموده در این زمینھ ھستند،و سرپرستان را کھ  
ھمھ سرپرستان دارایکند.مینظارت و ھمراھی

.مجوز رسمی در کار  سرپرستی ھستند

ھاکودکستان
برمن مجموعا سیصد و شصت کودکستان عمومی جا برای کودکان زیر سھ  سال را  در

،می کنند.کودکستانعرضھ
گروه بازی ھای آموزش ،، گروه آموزش اجتماعیگروه کوچک کودکان،گروه سنی متفاوت

،و تربیت اجتماعی 
ھمزمان تا ده کودک گروه ھادر بیشتر این.دنباشمیھا یا مو سسات شبیھ آن

تی میشوند. در بیشتر این گروه ھارپرسس
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برای شما مطلوب خواھد بود. سرپرستان  و 
مدیران ھر کودکستان و مشاوران  ھر  قسمت

پ ای ب  در محلھ ھای شھر
با یک دیگر مشورت میکنند، تا  اینکھ 

،در محلھ ھای شھر یک جا کودکان بسیاری 
در کودکستان نزدیک و مجاور مکان

مسکونی شان  دریافت کنند. اکر این تعیین 
وفقیت ھمراه نباشد، شما جا منطقھ ای  با م

در قدم بعدی با ھمکاران  زن و میتوانید
رسمی  با پیدا کردن  جا برای ادارهٴ مرد
تان در کودکستان ھای ھمھٴ محلھ ھای کودک

خواست کنید.شھر در
اگر شما یک مکان و کودکستان مخصوصی را در 

نظر گرفتھ اید، کودک  شما در آن 
کودکستان، زمانی کھ  یک جا خالی شده،

لطفا دقت کنید کھ در ھر پذیرفتھ میشود.
دو مورد  برای  گرفتن جا باید مدت زمانی  

منتظر بمانید.

اشخاص امور مشورتی شھر برمن.
۱۱۵شمارهٴ  تلفن شھروندان برمن 

سناتور امور آموزشی کودکان. از شمارهٴ
تلفن ضروری و مستقیم برای سرپرستی و 

مراقبت از کودکان استفاده کنید.
یک اگر پرسشی دارید یا یک نوبت برای 

با این شماره  ید، با گفتگوی خصوصی میخواھ
بگیرید. تماس

0421 361-92000
ری. دوشنبھ  و پنجشنبھ ضروزمان ھای تلفن

پیش از ظھر.۱۱تا   ۹از ساعت  
سھ شنبھ  و چھارشنبھ از ساعت یک و نیم تا 
سھ و نیم  عصر.  شما ھم میتوانید با یک 

ایمیل  بھ ما رجوع کنید.
tagesbetreuung@kinder.bildung.de

مشورت برای گرفتن جا در مکان ھای
کودکستان ھای تمام شھر

PiB – Pflegekinder in Bremen gemeinnützige GmbH
0421 95882077

Info@pib-bremen.de
www.pib-bremen.de

مکان ھای مشورتی برای کودکستان ھا از طرف 
.انجمن ھای والدین

مکان ھای مشورتی در اتحادیھٴ تساوی و 
برابری برای  خدمات اجتماعی.شمارهٴ تلفن

0421 79199- 38
kitaberatung@paritaet-bremen.de

اتحادیھٴ انجمن گروه ھای کودکان  با ھم  
.  بزرگ شویم
0421 502663

kontakt@verbundbremenkindergruppen.de

ناشر . سناتور برای کودکان و آموزش
Die Senatorin für Kinder und Bildung

Rembertiring 8-12
28195 Bremen

ن را، با زمان کودکااکثرا  جا برای
سرپرستی ھشت ساعت روزانھ  عرضھ میکنند و 
ھمین طور یک سرویس سرپرستی صبح زود و یا 

دیر وقت (عصر). در کودکستان ھای یک 
گروھی، کودکان مدت  سرپرستی  مساوی و 

یکسان  را دارا ھستند.
کودکستان ھا اکثرا از دوشنبھ ھا تا جمعھ 

کودکان  ھا مطابق با بیشترین  ساعات حضور 
باز ھستند . در گروه بازی ھای

اجتماعی و آموزشی ، کودکان در دو تا سھ 
روز در ھفتھ، بھ مدت سھ تا چھار ساعت در 

روز  سرپرستی میشوند.
کودکستان ھا، بھ غیر از زمان بستھ بودن

مجموعا چھار ھفتھ در سال، کودکان 
میتوانند ھمیشھ بھ کودکستان شان  یامکان 

ھای
نگھداری از کودکان مراقبت و

بروند.کودکستان ھا  حتی در  طول تعطیلی  
و بستھ بودن شان را در محلھ ھای شھر

بھ این  شکل کھ یک ھماھنگ میکنند،
کودکستان حداقل برای  کودکان از کودکستان 

.ھای ھر محلھٴ  مجاور ھم  باز میماند

ثبت نام
برای گرفتن یک جا در کودکستان، کودک  خود

مستقیما در کودکستان محلھٴ تان ثبت نام را 
کنید.برای گرفتن یک جایگاه

سرپرستی روزانھ کودکان نیاز بھ ثبت نام 
در پ ای ب، (نگھداری و سرپرستی بچھ ھا در 

برمن) دارید. برای ثبت نام شما 
باید ھمیشھ گواھی نامھ کودکستان را نشان 

در یک را کودک تاندھید. شما میتوانید
بت نام کنید. در این مورد شما مکان ث

باید از  ثبت نام در  ماه ژانویھ استفاده 
کنید و در پرسشنامھ برای  ثبت نام زمان 

ورود بھ کودکستان  را  بنویسید.پذیرش و
زمان اصلی پذیرش در کودکستان،  سالیانھ  

اول ماه  اوت (اگوست) است کھ  در این ماه  
.سال جدید کودکستان شروع میشود

  جاھا  برای کودکان در این  زمان ھمھ
د. شما میتوانید کودک نھمزمان تقسیم میشو

تان را ھم چنین  برای زمان دیگری
شما مکان ثبت نام کنید. برای مثال چون کھ 

مسکونی تان  را عوض میکنید. آن زمان شما  
باید حداکثر سھ ماه جلوتر از زمان

ثبت نام را انجام ، پذیرش مورد نظرتان
دھید.

تقسیم جا در کودکستان ھا
و سرپرستی از ھر موسسھ و مکان نگھداری

ھ کودکان دارای جا  بھ طور محدود است. ب
کھ کودک ھمین دلیل این امکان وجود دارد

شما در کودکستانی کھ  شما  او را ثبت نام 
کرده اید، نمیتواند پذیرفتھ شود. در 

ستان، شما ھمھنگام ثبت نام کودک
امکان گرفتن جا در یک تصمیم بگیریدکھ
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برای شما مطلوب خواھد بود. سرپرستان  و 
مدیران ھر کودکستان و مشاوران  ھر  قسمت

پ ای ب  در محلھ ھای شھر
با یک دیگر مشورت میکنند، تا  اینکھ 

،در محلھ ھای شھر یک جا کودکان بسیاری 
در کودکستان نزدیک و مجاور مکان

مسکونی شان  دریافت کنند. اکر این تعیین 
وفقیت ھمراه نباشد، شما جا منطقھ ای  با م

در قدم بعدی با ھمکاران  زن و میتوانید
رسمی  با پیدا کردن  جا برای ادارهٴمرد
تان در کودکستان ھای ھمھٴ محلھ ھای کودک

خواست کنید.شھر در
اگر شما یک مکان و کودکستان مخصوصی را در 

نظر گرفتھ اید، کودک  شما در آن 
کودکستان، زمانی کھ  یک جا خالی شده،

لطفا دقت کنید کھ در ھر پذیرفتھ میشود.
دو مورد  برای  گرفتن جا باید مدت زمانی  

منتظر بمانید.

اشخاص امور مشورتی شھر برمن.
۱۱۵شمارهٴ  تلفن شھروندان برمن 

سناتور امور آموزشی کودکان. از شمارهٴ 
تلفن ضروری و مستقیم برای سرپرستی و 

مراقبت از کودکان استفاده کنید.
یک اگر پرسشی دارید یا یک نوبت برای 

با این شماره  ید، با گفتگوی خصوصی میخواھ
بگیرید. تماس  

0421 361-92000 
ری. دوشنبھ  و پنجشنبھ ضروزمان ھای تلفن

پیش از ظھر.۱۱تا   ۹از ساعت  
سھ شنبھ  و چھارشنبھ از ساعت یک و نیم تا 
سھ و نیم  عصر.  شما ھم میتوانید با یک 

ایمیل  بھ ما رجوع کنید.
tagesbetreuung@kinder.bremen.de 

مشورت برای گرفتن جا در مکان ھای
کودکستان ھای تمام شھر

PiB – Pflegekinder in Bremen gemeinnützige GmbH 
0421 95882077

Info@pib-bremen.de
www.pib-bremen.de

مکان ھای مشورتی برای کودکستان ھا از طرف 
.انجمن ھای والدین

مکان ھای مشورتی در اتحادیھٴ تساوی و 
برابری برای  خدمات اجتماعی.شمارهٴ تلفن

0421 79199- 38
kitaberatung@paritaet-bremen.de

اتحادیھٴ انجمن گروه ھای کودکان  با ھم  
.  بزرگ شویم
0421 502663

kontakt@verbundbremenkindergruppen.de

ناشر . سناتور برای کودکان و آموزش
Die Senatorin für Kinder und Bildung

Rembertiring 8-12
28195 Bremen
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نھاد ھای مراقبت روزانھ بر پیش
برمنشھرکودکان در

بدانیدارائۀ درخواست ثبتباید بعد از چھشما

ثبت اول یا بعدی
بھ جائی، کھ شما می خواھیدارائھ درخواس ت

کودکستان است، مناسب برایاگر بچۀ شما در سن
را بھ ، درخواست خودھ استسال6و 3یعنی بین

ادارۀ \Kindertagesstätteادارۀ بھ اصتالح "کیتا" (
زمان) ارائھ کنید و ضمن آن روزانھ برای کودکان

اگر بچۀ شما قبل ازثبت خواھشمند اشاره کنید.\ورود
سال است، ضمن ارائۀ درخواست نیز شکل مراقبت3

"جای مراقبت روزانھ"  را بین
)Tagespflegestelle الذکر،)، "کیتا"ی فوق

) گروه اجتماعیKrippeمھدکودکی پرورشی -) و یا
انتخاب نمایید.

شکل ھای مراقبت روزانھ مدت اصلی ثبت برای تمام
تا این زمان اکثریت جاھا پراوت است.1ھر سال 

ھستند.
شما می توانید بچۀ شما را نیز در زمان دیگر ثبت

باید این را حداقل سھ کارکنید. در این صورت شما
خواھشمند\ماه قبل از زمان ورود کنید.انجامثبت

زمان ثبت کودک شما منوط بھ وجود جاھای آزاد 
است.

مراقبت کودکانھ ادامۀ

شد جایه بود، او می توانداگر کودک شما دیگر ثبت
خود را برای سال ھای بعدی در "کیتا" حفظ کند. اگر 

الزم دارید، شما باید راشما زمان تمدید شدۀ مراقبت
ارائھ کنید و نیاز شماراھر سال از نو درخواست ثبت

کنید.تأییدرا ھر سال از نو 
ساعت برای کودکان4مراقبت روزانھ بھ طور منظم 

باشد.ھسال6تا 3ساعت برای کودکان 6سالھ و3 می
خواھند سالگی3کان، کھ تا پایان سال جاری کود

تا 3اھای آزاد برای کودکاندر صورت عدم جرسید
سالھ کودکستان خود را عوض می کنند. برای آن6

د، شما باید بھ "کیتا"یوشمی سالھ 3وقتیکھ بچۀ شما 
دیگر درخواست ثبت را ارائھ کنید.

ثبت و ورود
تصمیم در بارۀ ثبت و معیار انتخاب

ثبت، وقتیکھ درخواست ھا بھ طور مستقل از زمان
بیشتر از جاھای آزاد ھستند، مدیریت "کیتا" باید 

تصمیم بگیرند، کدام کودکان ثبت خواھند شد. در این 
صورت معیار قانونی انتخاب در نظر گرفتھ می شوند.

بھ نزدیکی جای اقامت، وجود ثبت مرجھ منوط
برادر بچھ در \ھمزمان این "کیتا" یا خواھر این

وقتیکھ اداره برای خدمات اجتماعی تصمیم می گیرد، 
برای این بچھ کھ "کیتا" بھ عنوان کمک برای پرورش

خیلی الزم و مھم است.

.والیدینتصویب جا در کودکستان و تأیید 

اگر بچۀ شما یک جا دریافت کرده است، شما از سوی 
روز دارید10"کیتا" تأیید کتبی دریافت می کنید. شما 

د. یبرای این کھ تأیید می کنید، کھ شما این جا می گیر
تأیید نمی کنید، این جا بھ طور  اگر شما بموقع

دیگر بچۀ .شودمی انتقالاتوماتیک بھ

ھفتھ بعد از پایان زمان ثبت برای مدت ثبت3اگر شما 
ھیچ تصویب1 ھنوز تأیید جا را دریافت نکرده \اوت

مورد ارائۀ درخواست شما اعالم اید، شما از "کیتا"
دماتی را دریافت می کنید.قم

عادی شدنیورود و 

اوت یک سال ثبت1بچھ ای، کھ برای نخستین بار 
و یا مکام در "کیتا" می شود، روز اول خود را

مراقبت روزانھ ھمیشھ بعد از پایان تعتیالت تابستان 
دارد.

را برای عادیمنحصر بفردتفاوتمھر بچھ زمان 
کودکستان الزم دارد. زمان \شدنی بھ مراقبت روزانھ

توانایی او -عادی شدنی می تواند  وابستھ بھ سن بچھ و
ش نوبھ تطبیق ھفتھ طول می6تا -دن بھ وضعیت

شدنی پدر و مادر باید  عادی بھ -کشد. طی این زمان
در نظر -سالھ 3ویژه در صورت کودکان قبل از 

ھنوز نبایند بچۀ خود را بگیرند،  در تنھاییکھ آنھا
ترک کنند.
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مراقبت کودکانھ ادامۀ

شد جایه بود، او می توانداگر کودک شما دیگر ثبت
خود را برای سال ھای بعدی در "کیتا" حفظ کند. اگر 

الزم دارید، شما باید راشما زمان تمدید شدۀ مراقبت
ارائھ کنید و نیاز شماراھر سال از نو درخواست ثبت

کنید.تأییدرا ھر سال از نو 
ساعت برای کودکان4مراقبت روزانھ بھ طور منظم 

باشد.ھسال6تا 3ساعت برای کودکان 6سالھ و3 می
خواھند سالگی3کان، کھ تا پایان سال جاری کود

تا 3اھای آزاد برای کودکاندر صورت عدم جرسید
سالھ کودکستان خود را عوض می کنند. برای آن6

د، شما باید بھ "کیتا"یوشمی سالھ 3وقتیکھ بچۀ شما 
دیگر درخواست ثبت را ارائھ کنید.

ثبت و ورود
تصمیم در بارۀ ثبت و معیار انتخاب

ثبت، وقتیکھ درخواست ھا بھ طور مستقل از زمان
بیشتر از جاھای آزاد ھستند، مدیریت "کیتا" باید 

تصمیم بگیرند، کدام کودکان ثبت خواھند شد. در این 
صورت معیار قانونی انتخاب در نظر گرفتھ می شوند.

بھ نزدیکی جای اقامت، وجود ثبت مرجھ منوط
برادر بچھ در \ھمزمان این "کیتا" یا خواھر این

وقتیکھ اداره برای خدمات اجتماعی تصمیم می گیرد، 
برای این بچھ کھ "کیتا" بھ عنوان کمک برای پرورش

خیلی الزم و مھم است.

.والیدینتصویب جا در کودکستان و تأیید 

اگر بچۀ شما یک جا دریافت کرده است، شما از سوی 
روز دارید10"کیتا" تأیید کتبی دریافت می کنید. شما 

د. یبرای این کھ تأیید می کنید، کھ شما این جا می گیر
تأیید نمی کنید، این جا بھ طور  اگر شما بموقع

دیگر بچۀ .شودمی انتقالاتوماتیک بھ

ھفتھ بعد از پایان زمان ثبت برای مدت ثبت3اگر شما 
ھیچ تصویب1 ھنوز تأیید جا را دریافت نکرده \اوت

مورد ارائۀ درخواست شما اعالم اید، شما از "کیتا"
دماتی را دریافت می کنید.قم

عادی شدنیورود و 

اوت یک سال ثبت1بچھ ای، کھ برای نخستین بار 
و یا مکام در "کیتا" می شود، روز اول خود را

مراقبت روزانھ ھمیشھ بعد از پایان تعتیالت تابستان 
دارد.

را برای عادیمنحصر بفردتفاوتمھر بچھ زمان 
کودکستان الزم دارد. زمان \شدنی بھ مراقبت روزانھ

توانایی او -عادی شدنی می تواند  وابستھ بھ سن بچھ و
ش نوبھ تطبیق ھفتھ طول می6تا -دن بھ وضعیت

شدنی پدر و مادر باید  عادی بھ -کشد. طی این زمان
در نظر -سالھ 3ویژه در صورت کودکان قبل از 

ھنوز نبایند بچۀ خود را بگیرند،  در تنھاییکھ آنھا
ترک کنند.

نھاد ھای مراقبت روزانھ برپیش
برمنشھرکودکان در

بدانیدارائۀ درخواست ثبتباید بعد از چھشما

ثبت اول یا بعدی
ت بھ جائی، کھ شما می خواھیدارائھ درخواس

کودکستان است، مناسب برایاگر بچۀ شما در سن
را بھ ، درخواست خودھ استسال6و 3یعنی بین 

ادارۀ \Kindertagesstätteادارۀ بھ اصتالح "کیتا" (
زمان) ارائھ کنید و ضمن آن روزانھ برای کودکان

اگر بچۀ شما قبل از ثبت خواھشمند اشاره کنید.\ورود
سال است، ضمن ارائۀ درخواست نیز شکل مراقبت 3

را بین "جای مراقبت روزانھ" 
)Tagespflegestelle الذکر، )، "کیتا"ی فوق

پرورشی -) و یا گروه اجتماعیKrippeمھدکودکی (
انتخاب نمایید.

مدت اصلی ثبت برای تمام شکل ھای مراقبت روزانھ 
تا این زمان اکثریت جاھا پر اوت است.1ھر سال 

ھستند.
شما می توانید بچۀ شما را نیز در زمان دیگر ثبت 

را حداقل سھ کارکنید. در این صورت شما باید این
کنید. انجامثبت خواھشمند\ماه قبل از زمان ورود

زمان ثبت کودک شما منوط بھ وجود جاھای آزاد 
است.

مراقبت کودکانھ ادامۀ

شد جایه بود، او می توانداگر کودک شما دیگر ثبت
خود را برای سال ھای بعدی در "کیتا" حفظ کند. اگر 

الزم دارید، شما باید راشما زمان تمدید شدۀ مراقبت
ارائھ کنید و نیاز شماراھر سال از نو درخواست ثبت

کنید.تأییدرا ھر سال از نو 
ساعت برای کودکان4مراقبت روزانھ بھ طور منظم 

باشد.ھسال6تا 3ساعت برای کودکان 6سالھ و3 می
خواھند سالگی3کان، کھ تا پایان سال جاری کود

تا 3اھای آزاد برای کودکاندر صورت عدم جرسید
سالھ کودکستان خود را عوض می کنند. برای آن6

د، شما باید بھ "کیتا"یوشمی سالھ 3وقتیکھ بچۀ شما 
دیگر درخواست ثبت را ارائھ کنید.

ثبت و ورود
تصمیم در بارۀ ثبت و معیار انتخاب

بھ طور مستقل از زمان ثبت، وقتیکھ درخواست ھا 
بیشتر از جاھای آزاد ھستند، مدیریت "کیتا" باید 

تصمیم بگیرند، کدام کودکان ثبت خواھند شد. در این 
صورت معیار قانونی انتخاب در نظر گرفتھ می شوند.

ثبت مرجھ منوط بھ نزدیکی جای اقامت، وجود 
این "کیتا" یا خواھر این بچھ در \ھمزمان برادر

وقتیکھ اداره برای خدمات اجتماعی تصمیم می گیرد، 
کھ "کیتا" بھ عنوان کمک برای پرورش برای این بچھ 

خیلی الزم و مھم است.

.والیدینتصویب جا در کودکستان و تأیید 

اگر بچۀ شما یک جا دریافت کرده است، شما از سوی 
روز دارید 10"کیتا" تأیید کتبی دریافت می کنید. شما 

د. یبرای این کھ تأیید می کنید، کھ شما این جا می گیر
اگر شما بموقع تأیید نمی کنید، این جا بھ طور 

.شودمی انتقالاتوماتیک بھ بچۀ دیگر

ھفتھ بعد از پایان زمان ثبت برای مدت ثبت3اگر شما 
ھیچ تصویب1 ھنوز تأیید جا را دریافت نکرده \اوت

مورد ارائۀ درخواست شما اعالم اید، شما از "کیتا"
دماتی را دریافت می کنید.قم

عادی شدنیورود و 

اوت یک سال ثبت1بچھ ای، کھ برای نخستین بار 
و یا مکام در "کیتا" می شود، روز اول خود را

مراقبت روزانھ ھمیشھ بعد از پایان تعتیالت تابستان 
دارد.

را برای عادیمنحصر بفردتفاوتمھر بچھ زمان 
کودکستان الزم دارد. زمان \شدنی بھ مراقبت روزانھ

توانایی او -عادی شدنی می تواند  وابستھ بھ سن بچھ و
ش نوبھ تطبیق ھفتھ طول می6تا -دن بھ وضعیت

شدنی پدر و مادر باید  عادی بھ -کشد. طی این زمان
در نظر -سالھ 3ویژه در صورت کودکان قبل از 

ھنوز نبایند بچۀ خود را بگیرند،  در تنھاییکھ آنھا
ترک کنند.

نھاد ھای مراقبت روزانھ برپیش
برمنشھرکودکان در

بدانیدارائۀ درخواست ثبتباید بعد از چھشما

ثبت اول یا بعدی
بھ جائی، کھ شما می خواھیدارائھ درخواس ت

کودکستان است، مناسب برایاگر بچۀ شما در سن
را بھ ، درخواست خودھ استسال6و 3یعنی بین

ادارۀ \Kindertagesstätteادارۀ بھ اصتالح "کیتا" (
زمان) ارائھ کنید و ضمن آن روزانھ برای کودکان

اگر بچۀ شما قبل ازثبت خواھشمند اشاره کنید.\ورود
سال است، ضمن ارائۀ درخواست نیز شکل مراقبت3

"جای مراقبت روزانھ"  را بین
)Tagespflegestelle الذکر،)، "کیتا"ی فوق

) گروه اجتماعیKrippeمھدکودکی پرورشی -) و یا
انتخاب نمایید.

شکل ھای مراقبت روزانھ مدت اصلی ثبت برای تمام
تا این زمان اکثریت جاھا پراوت است.1ھر سال 

ھستند.
شما می توانید بچۀ شما را نیز در زمان دیگر ثبت

باید این را حداقل سھ کارکنید. در این صورت شما
خواھشمند\ماه قبل از زمان ورود کنید.انجامثبت

زمان ثبت کودک شما منوط بھ وجود جاھای آزاد 
است.

ادامۀ مراقبت کودکانھ

جایه بود، او می توانداگر کودک شما دیگر ثبت شد
خود را برای سال ھای بعدی در "کیتا" حفظ کند. اگر 

الزم دارید، شما باید راشما زمان تمدید شدۀ مراقبت
ارائھ کنید و نیاز شما راھر سال از نو درخواست ثبت

کنید.تأییدرا ھر سال از نو 
ساعت برای کودکان 4مراقبت روزانھ بھ طور منظم 

می باشد.ھسال6تا 3ساعت برای کودکان 6سالھ و 3
خواھند سالگی3کان، کھ تا پایان سال جاری کود

تا 3اھای آزاد برای کودکان در صورت عدم جرسید
سالھ کودکستان خود را عوض می کنند. برای آن 6

د، شما باید بھ "کیتا"ی وشمی سالھ 3وقتیکھ بچۀ شما 
دیگر درخواست ثبت را ارائھ کنید.

ثبت و ورود
تصمیم در بارۀ ثبت و معیار انتخاب

ثبت، وقتیکھ درخواست ھا بھ طور مستقل از زمان
بیشتر از جاھای آزاد ھستند، مدیریت "کیتا" باید 

تصمیم بگیرند، کدام کودکان ثبت خواھند شد. در این 
صورت معیار قانونی انتخاب در نظر گرفتھ می شوند.

بھ نزدیکی جای اقامت، وجود ثبت مرجھ منوط
برادر بچھ در \ھمزمان این "کیتا" یا خواھر این

وقتیکھ اداره برای خدمات اجتماعی تصمیم می گیرد، 
برای این بچھ کھ "کیتا" بھ عنوان کمک برای پرورش

خیلی الزم و مھم است.

.والیدینتصویب جا در کودکستان و تأیید 

اگر بچۀ شما یک جا دریافت کرده است، شما از سوی 
روز دارید10"کیتا" تأیید کتبی دریافت می کنید. شما 

د. یبرای این کھ تأیید می کنید، کھ شما این جا می گیر
تأیید نمی کنید، این جا بھ طور  اگر شما بموقع

دیگر بچۀ .شودمی انتقالاتوماتیک بھ

ھفتھ بعد از پایان زمان ثبت برای مدت ثبت3اگر شما 
ھیچ تصویب1 ھنوز تأیید جا را دریافت نکرده \اوت

مورد ارائۀ درخواست شما اعالم اید، شما از "کیتا"
دماتی را دریافت می کنید.قم

عادی شدنیورود و 

اوت یک سال ثبت1بچھ ای، کھ برای نخستین بار 
و یا مکام در "کیتا" می شود، روز اول خود را

مراقبت روزانھ ھمیشھ بعد از پایان تعتیالت تابستان 
دارد.

را برای عادیمنحصر بفردتفاوتمھر بچھ زمان 
کودکستان الزم دارد. زمان \شدنی بھ مراقبت روزانھ

توانایی او -عادی شدنی می تواند  وابستھ بھ سن بچھ و
ش نوبھ تطبیق ھفتھ طول می6تا -دن بھ وضعیت

شدنی پدر و مادر باید  عادی بھ -کشد. طی این زمان
در نظر -سالھ 3ویژه در صورت کودکان قبل از 

ھنوز نبایند بچۀ خود را بگیرند،  در تنھاییکھ آنھا
ترک کنند.

نھاد ھای مراقبت روزانھ برپیش
برمنشھرکودکان در

بدانیدارائۀ درخواست ثبتباید بعد از چھشما

ثبت اول یا بعدی
بھ جائی، کھ شما می خواھیدارائھ درخواس ت

کودکستان است، مناسب برایاگر بچۀ شما در سن
را بھ ، درخواست خودھ استسال6و 3یعنی بین

ادارۀ \Kindertagesstätteادارۀ بھ اصتالح "کیتا" (
زمان) ارائھ کنید و ضمن آن روزانھ برای کودکان

اگر بچۀ شما قبل ازثبت خواھشمند اشاره کنید.\ورود
سال است، ضمن ارائۀ درخواست نیز شکل مراقبت3

"جای مراقبت روزانھ"  را بین
)Tagespflegestelle الذکر،)، "کیتا"ی فوق

) گروه اجتماعیKrippeمھدکودکی پرورشی -) و یا
انتخاب نمایید.

شکل ھای مراقبت روزانھ مدت اصلی ثبت برای تمام
تا این زمان اکثریت جاھا پراوت است.1ھر سال 

ھستند.
شما می توانید بچۀ شما را نیز در زمان دیگر ثبت

باید این را حداقل سھ کارکنید. در این صورت شما
خواھشمند\ماه قبل از زمان ورود کنید.انجامثبت

زمان ثبت کودک شما منوط بھ وجود جاھای آزاد 
است.

مراقبت کودکانھ ادامۀ

شد جایه بود، او می توانداگر کودک شما دیگر ثبت
خود را برای سال ھای بعدی در "کیتا" حفظ کند. اگر 

الزم دارید، شما باید راشما زمان تمدید شدۀ مراقبت
ارائھ کنید و نیاز شماراھر سال از نو درخواست ثبت

کنید.تأییدرا ھر سال از نو 
ساعت برای کودکان4مراقبت روزانھ بھ طور منظم 

باشد.ھسال6تا 3ساعت برای کودکان 6سالھ و3 می
خواھند سالگی3کان، کھ تا پایان سال جاری کود

تا 3اھای آزاد برای کودکاندر صورت عدم جرسید
سالھ کودکستان خود را عوض می کنند. برای آن6

د، شما باید بھ "کیتا"یوشمی سالھ 3وقتیکھ بچۀ شما 
دیگر درخواست ثبت را ارائھ کنید.

ثبت و ورود
تصمیم در بارۀ ثبت و معیار انتخاب

ثبت، وقتیکھ درخواست ھا بھ طور مستقل از زمان
بیشتر از جاھای آزاد ھستند، مدیریت "کیتا" باید 

تصمیم بگیرند، کدام کودکان ثبت خواھند شد. در این 
صورت معیار قانونی انتخاب در نظر گرفتھ می شوند.

بھ نزدیکی جای اقامت، وجود ثبت مرجھ منوط
برادر بچھ در \ھمزمان این "کیتا" یا خواھر این

وقتیکھ اداره برای خدمات اجتماعی تصمیم می گیرد، 
برای این بچھ کھ "کیتا" بھ عنوان کمک برای پرورش

خیلی الزم و مھم است.

.والیدینتصویب جا در کودکستان و تأیید 

اگر بچۀ شما یک جا دریافت کرده است، شما از سوی 
روز دارید10"کیتا" تأیید کتبی دریافت می کنید. شما 

د. یبرای این کھ تأیید می کنید، کھ شما این جا می گیر
تأیید نمی کنید، این جا بھ طور  اگر شما بموقع

دیگر بچۀ .شودمی انتقالاتوماتیک بھ

ھفتھ بعد از پایان زمان ثبت برای مدت ثبت 3اگر شما 
تأیید جا را دریافت نکرده \اوت ھنوز ھیچ تصویب1

مورد ارائۀ درخواست شما اعالم اید، شما از "کیتا"
دماتی را دریافت می کنید.قم

عادی شدنیورود و 

اوت یک سال ثبت 1بچھ ای، کھ برای نخستین بار 
می شود، روز اول خود را در "کیتا" و یا مکام 

مراقبت روزانھ ھمیشھ بعد از پایان تعتیالت تابستان 
دارد.

را برای عادی منحصر بفردتفاوتمھر بچھ زمان 
کودکستان الزم دارد. زمان \شدنی بھ مراقبت روزانھ

وابستھ بھ سن بچھ و توانایی او -عادی شدنی می تواند 
ھفتھ طول می 6تا -دن بھ وضعیت نو بھ تطبیق ش

بھ -کشد. طی این زمان عادی شدنی پدر و مادر باید 
در نظر -سالھ 3ویژه در صورت کودکان قبل از 

در تنھایی کھ آنھا ھنوز نبایند بچۀ خود را بگیرند، 
ترک کنند.
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کمک در جستوجوی جای آزاد
منطقھ اییریمیانجی گ

تعداد محدود جا ھا در ھر اداره و مکام مراقبت روزانھ
خود تواند اختیار دارد. ممکن است، کھ بچۀ شما نمی

د. مھموبھ ادارۀ مورد ارائۀ درخواست شما ثبت ش
است، کھ شما ھنوز ضمن ارائۀ درخواست خود

توانید درخواست دیگر را تصمیم بگیرید ، آیا شما می
ھمسائھ ارائھ کنید، اگر این ضروری  میبھ کودستان

د.وش
در ک ً ودکستان معیناگر شما ثبت کودک خود را صرفا

می توانید تصور کنید، شما باید انتظار کنید تا در 
تا آن زمان درخواست "کیتا" یک جا آزاد می شود.

شما در فھرست انتظار "کیتا" باقی خواھد ماند.
اگر شما ثبت بچۀ شما را در ادارۀ ھمسایھ نیز می 

بھ کار می گیری منطقھ ای توانید تصور کنید، میانجی
آید. در این صورت مدیریت ھای "کیتا"ی متفاوت و

درون نواحیبرمنشھربر کودکان درادارۀ مراقبت
این قصد، کھ شھر بین یک دیگر مشاوره می کنند با

زدیکی اقامت خود را حداکثر کودکان یک جا در ن
دریافت می کنند.

فق نیست، اگر این میانجی گیری منطقھ ای مو
میانجی گیری مرکزی درخواست شما می تواند بھ

و عضو مجلس سنا برای کودکان شھری بھ مقام
ارائھ شد.آموزش و پرورش

میانجی گیری شھری
نسبت بھ مکام مراقبت بر برای میانجی گیری شھری

کودکان و سنا برای مجلس مقام عضو آموزش کودکان
درمسئول است. بھ طور مستقل از اقامتگاهو پرورش

شھر برای ثبت بھ جاھای این پرونده کودکان از تمام
شوند. کودکان قبل از  تقسیم می 3آزاد در "کیتا"ھا

بھ جاھای مراقب کودکان تقسیمسالھ نیز روزانھ بر ت
شوند. می

کنند، وقتیکھ می دریافت اوالً والیدین یک تأیید
درخواست آنھا برای میانجی گیری شھری تحویل شد. 

بعد والیدین اطالعات کتبی را دریافت می کنند، وقتیکھ 
بچھ شان وجود دارد. این  یک جای آزاد برای

\مدت"کیتا"  و نیز با داده ھای تماس شاملاطالعات 
ضرب العجل است، کھ طی آن آنھا باید ثبت خود را 

ارائھ کنند و جای خود را تأیید کنند. اّما در بارۀ ارائۀ 
جای آزاد مدیریت "کیتا" و یا شخص مسئول نھائی

برای مراقبت روزانھ تصمیم می گیرد. 
اگر شما سوال ھا دارید و یا می خواھید زمان برای 

شخصی توافق کنید از شماره ھای ذیل استفاده گتوگوی
کنید:

92000-361 0421تلفن مراقبت روزانھ بر کودکان:
ساعت مراجع:

11:00تا ساعت 9:00دوشنبھ و پنجشنبھ از ساعت 
و چھارشنبھ از ساعت  تا ساعت 13:30سھ شنبھ

15:30
tagesbetreuung@kinder.bildung.deایمیل:

والیدین و حقوق والیدین
شان بچھ متخصصین با والیدین نسبت بھ ھمکاری

آشکار و بدھی است. بھ طور اضافھ ای والیدین نیز 
حق برای اطالعات در بارۀ تمام جزئیات کار در

"کیتا" دارند.
بچھ گفتوگوھا بعد از ظھر و یا طی آوردن و برداشتن

بین والیدین ودر شب بخش خودبخود ھمکاری فردی
ھستند. "کیتا" کارمندان

شب ھای گروھی ، شورا و شورای مشترک والیدین
ھا حق دارند،  والیدین ھستند. آین مقام "کیتا" مقام ھای

در بارۀ ھمۀ جزئیات پرورش کودکان در "کیتا"
کنند واطالعات دریاف گفتوگو کارمندان کنند، با ت

والیدین شوراھای مشترک عقائد خود را پیشنھاد کنند.

نماینده ھای خود را بھ نمایندگیدر  اداره ھای متفاوت
ZEVارسال می کنند.-ZEV-مرکزی والیدین 

ھای والیدین دارای کودکان در اداره ھایعالقھ
می روزانھ برای کودکان در شھر برمن را نما ینده

کند.
آنھا انجمن ھای انصاحب\ھا، کھ دارندگاندر "کیتا"

والیدین ھستند، والیدین کودکان ثبت شده تأثیر مستقیم 
بر ھمھ چیز دارند، کھ در گروه ھای کودکانھ اتفاق می

و یا بھ طور مشترک با  آفتد. اینجا والیدین خودشان
کارمندان، کھ آنھا خودشان انتصاب کرده \متخصصین

د،ودنبودند مسئولیت دارند، کھ ھمۀ شرایط ایجاد شده ب
کھ پرورش حرفھ ای کودکان ممکن است.

انتشار
سناتور سنا)خانم و تحصیالت(عضو پرورش\برای کودکان برمن.Rembertiring(8-12-28195("ِرمبِرتیرینگ"-آموزش و
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جای آزاد کمک در جستوجوی
منطقھ اییریمیانجی گ

تعداد محدود جا ھا در ھر اداره و مکام مراقبت روزانھ
خود تواند اختیار دارد. ممکن است، کھ بچۀ شما نمی

د. مھموبھ ادارۀ مورد ارائۀ درخواست شما ثبت ش
است، کھ شما ھنوز ضمن ارائۀ درخواست خود

توانید درخواست دیگر را تصمیم بگیرید ، آیا شما می
ھمسائھ ارائھ کنید، اگر این ضروری  میبھ کودستان

د.وش
در ک ً ودکستان معیناگر شما ثبت کودک خود را صرفا

می توانید تصور کنید، شما باید انتظار کنید تا در 
تا آن زمان درخواست "کیتا" یک جا آزاد می شود.

شما در فھرست انتظار "کیتا" باقی خواھد ماند.
اگر شما ثبت بچۀ شما را در ادارۀ ھمسایھ نیز می 

بھ کار می گیری منطقھ ای توانید تصور کنید، میانجی
آید. در این صورت مدیریت ھای "کیتا"ی متفاوت و

درون نواحیبرمنشھربر کودکان درادارۀ مراقبت
این قصد، کھ شھر بین یک دیگر مشاوره می کنند با

زدیکی اقامت خود را حداکثر کودکان یک جا در ن
دریافت می کنند.

فق نیست، اگر این میانجی گیری منطقھ ای مو
میانجی گیری مرکزی درخواست شما می تواند بھ

و عضو مجلس سنا برای کودکان شھری بھ مقام
ارائھ شد.آموزش و پرورش

میانجی گیری شھری
نسبت بھ مکام مراقبت بر برای میانجی گیری شھری

کودکان و سنا برای مجلس مقام عضو آموزش کودکان
درمسئول است. بھ طور مستقل از اقامتگاهو پرورش

شھر برای ثبت بھ جاھای این پرونده کودکان از تمام
شوند. کودکان قبل از  تقسیم می 3آزاد در "کیتا"ھا

بھ جاھای مراقب کودکان تقسیمسالھ نیز روزانھ بر ت
شوند. می

کنند، وقتیکھ می دریافت اوالً والیدین یک تأیید
درخواست آنھا برای میانجی گیری شھری تحویل شد. 

بعد والیدین اطالعات کتبی را دریافت می کنند، وقتیکھ 
بچھ شان وجود دارد. این  یک جای آزاد برای

\مدت"کیتا"  و نیز با داده ھای تماس شاملاطالعات 
ضرب العجل است، کھ طی آن آنھا باید ثبت خود را 

ارائھ کنند و جای خود را تأیید کنند. اّما در بارۀ ارائۀ 
جای آزاد مدیریت "کیتا" و یا شخص مسئول نھائی

برای مراقبت روزانھ تصمیم می گیرد. 
اگر شما سوال ھا دارید و یا می خواھید زمان برای 
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آشکار و بدھی است. بھ طور اضافھ ای والیدین نیز 
حق برای اطالعات در بارۀ تمام جزئیات کار در

"کیتا" دارند.
بچھ گفتوگوھا بعد از ظھر و یا طی آوردن و برداشتن

بین والیدین ودر شب بخش خودبخود ھمکاری فردی
ھستند. "کیتا" کارمندان

شب ھای گروھی ، شورا و شورای مشترک والیدین
ھا حق دارند،  والیدین ھستند. آین مقام "کیتا" مقام ھای

در بارۀ ھمۀ جزئیات پرورش کودکان در "کیتا"
کنند واطالعات دریاف گفتوگو کارمندان کنند، با ت

والیدین شوراھای مشترک عقائد خود را پیشنھاد کنند.

نماینده ھای خود را بھ نمایندگیدر  اداره ھای متفاوت
ZEVارسال می کنند.-ZEV-مرکزی والیدین 

ھای والیدین دارای کودکان در اداره ھایعالقھ
می روزانھ برای کودکان در شھر برمن را نما ینده

کند.
آنھا انجمن ھای انصاحب\ھا، کھ دارندگاندر "کیتا"

والیدین ھستند، والیدین کودکان ثبت شده تأثیر مستقیم 
بر ھمھ چیز دارند، کھ در گروه ھای کودکانھ اتفاق می

و یا بھ طور مشترک با  آفتد. اینجا والیدین خودشان
کارمندان، کھ آنھا خودشان انتصاب کرده \متخصصین

د،ودنبودند مسئولیت دارند، کھ ھمۀ شرایط ایجاد شده ب
کھ پرورش حرفھ ای کودکان ممکن است.

انتشار
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تعداد محدود جا ھا در ھر اداره و مکام مراقبت روزانھ
خود تواند اختیار دارد. ممکن است، کھ بچۀ شما نمی

د. مھموبھ ادارۀ مورد ارائۀ درخواست شما ثبت ش
است، کھ شما ھنوز ضمن ارائۀ درخواست خود

توانید درخواست دیگر را تصمیم بگیرید ، آیا شما می
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در ک ً ودکستان معیناگر شما ثبت کودک خود را صرفا
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شما در فھرست انتظار "کیتا" باقی خواھد ماند.
اگر شما ثبت بچۀ شما را در ادارۀ ھمسایھ نیز می 

بھ کار می گیری منطقھ ای توانید تصور کنید، میانجی
آید. در این صورت مدیریت ھای "کیتا"ی متفاوت و

درون نواحیبرمنشھربر کودکان درادارۀ مراقبت
این قصد، کھ شھر بین یک دیگر مشاوره می کنند با

زدیکی اقامت خود را حداکثر کودکان یک جا در ن
دریافت می کنند.

فق نیست، اگر این میانجی گیری منطقھ ای مو
میانجی گیری مرکزی درخواست شما می تواند بھ
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شوند. می

کنند، وقتیکھ می دریافت اوالً والیدین یک تأیید
درخواست آنھا برای میانجی گیری شھری تحویل شد. 

بعد والیدین اطالعات کتبی را دریافت می کنند، وقتیکھ 
بچھ شان وجود دارد. این  یک جای آزاد برای

\مدت"کیتا"  و نیز با داده ھای تماس شاملاطالعات 
ضرب العجل است، کھ طی آن آنھا باید ثبت خود را 

ارائھ کنند و جای خود را تأیید کنند. اّما در بارۀ ارائۀ 
جای آزاد مدیریت "کیتا" و یا شخص مسئول نھائی

برای مراقبت روزانھ تصمیم می گیرد. 
اگر شما سوال ھا دارید و یا می خواھید زمان برای 
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شان بچھ متخصصین با والیدین نسبت بھ ھمکاری

آشکار و بدھی است. بھ طور اضافھ ای والیدین نیز 
حق برای اطالعات در بارۀ تمام جزئیات کار در

"کیتا" دارند.
بچھ گفتوگوھا بعد از ظھر و یا طی آوردن و برداشتن

بین والیدین ودر شب بخش خودبخود ھمکاری فردی
ھستند. "کیتا" کارمندان

شب ھای گروھی ، شورا و شورای مشترک والیدین
ھا حق دارند،  والیدین ھستند. آین مقام "کیتا" مقام ھای

در بارۀ ھمۀ جزئیات پرورش کودکان در "کیتا"
کنند واطالعات دریاف گفتوگو کارمندان کنند، با ت

والیدین شوراھای مشترک عقائد خود را پیشنھاد کنند.

نماینده ھای خود را بھ نمایندگیدر  اداره ھای متفاوت
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ھای والیدین دارای کودکان در اداره ھایعالقھ
می روزانھ برای کودکان در شھر برمن را نما ینده

کند.
آنھا انجمن ھای انصاحب\ھا، کھ دارندگاندر "کیتا"

والیدین ھستند، والیدین کودکان ثبت شده تأثیر مستقیم 
بر ھمھ چیز دارند، کھ در گروه ھای کودکانھ اتفاق می

و یا بھ طور مشترک با  آفتد. اینجا والیدین خودشان
کارمندان، کھ آنھا خودشان انتصاب کرده \متخصصین

د،ودنبودند مسئولیت دارند، کھ ھمۀ شرایط ایجاد شده ب
کھ پرورش حرفھ ای کودکان ممکن است.

انتشار
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جای آزاد کمک در جستوجوی
منطقھ اییریمیانجی گ

ھا در ھر اداره و مکام مراقبت روزانھ تعداد محدود جا
دارد. ممکن است، کھ بچۀ شما نمی تواند اختیار خود

د. مھم وبھ ادارۀ مورد ارائۀ درخواست شما ثبت ش
است، کھ شما ھنوز ضمن ارائۀ درخواست خود 

، آیا شما می توانید درخواست دیگر را تصمیم بگیرید
میبھ کودستان ھمسائھ ارائھ کنید، اگر این ضروری 

د.وش
ودکستان معیناگر شما ثبت کودک خود را صرفاً در ک

می توانید تصور کنید، شما باید انتظار کنید تا در 
تا آن زمان درخواست "کیتا" یک جا آزاد می شود.

شما در فھرست انتظار "کیتا" باقی خواھد ماند.
اگر شما ثبت بچۀ شما را در ادارۀ ھمسایھ نیز می 

توانید تصور کنید، میانجی گیری منطقھ ای بھ کار می 
آید. در این صورت مدیریت ھای "کیتا"ی متفاوت و 

درون نواحی برمنشھربر کودکان درادارۀ مراقبت
این قصد، کھ شھر بین یک دیگر مشاوره می کنند با

زدیکی اقامت خود را حداکثر کودکان یک جا در ن
دریافت می کنند.

فق نیست، اگر این میانجی گیری منطقھ ای مو
درخواست شما می تواند بھ میانجی گیری مرکزی 

شھری بھ مقام عضو مجلس سنا برای کودکان و 
ارائھ شد.آموزش و پرورش

میانجی گیری شھری
نسبت بھ مکام مراقبت بر برای میانجی گیری شھری

کودکان و سنا برای مجلس مقام عضو آموزش کودکان
درمسئول است. بھ طور مستقل از اقامتگاهو پرورش

شھر برای ثبت بھ جاھای این پرونده کودکان از تمام
شوند. کودکان قبل از  تقسیم می 3آزاد در "کیتا"ھا

بھ جاھای مراقب کودکان تقسیمسالھ نیز روزانھ بر ت
شوند. می

کنند، وقتیکھ می دریافت اوالً والیدین یک تأیید
درخواست آنھا برای میانجی گیری شھری تحویل شد. 

بعد والیدین اطالعات کتبی را دریافت می کنند، وقتیکھ 
بچھ شان وجود دارد. این  یک جای آزاد برای

\مدت"کیتا"  و نیز با داده ھای تماس شاملاطالعات 
ضرب العجل است، کھ طی آن آنھا باید ثبت خود را 

ارائھ کنند و جای خود را تأیید کنند. اّما در بارۀ ارائۀ 
جای آزاد مدیریت "کیتا" و یا شخص مسئول نھائی

برای مراقبت روزانھ تصمیم می گیرد. 
اگر شما سوال ھا دارید و یا می خواھید زمان برای 

شخصی توافق کنید از شماره ھای ذیل استفاده گتوگوی
کنید:

92000-361 0421تلفن مراقبت روزانھ بر کودکان:
ساعت مراجع:

11:00تا ساعت 9:00دوشنبھ و پنجشنبھ از ساعت 
و چھارشنبھ از ساعت  تا ساعت 13:30سھ شنبھ

15:30
tagesbetreuung@kinder.bildung.deایمیل:

والیدین و حقوق والیدین
ھمکاری متخصصین با والیدین نسبت بھ بچھ شان 

آشکار و بدھی است. بھ طور اضافھ ای والیدین نیز 
حق برای اطالعات در بارۀ تمام جزئیات کار در 

"کیتا" دارند.
بعد از ظھر و یا طی آوردن و برداشتن بچھ گفتوگوھا

بین والیدین و در شب بخش خودبخود ھمکاری فردی
کارمندان "کیتا" ھستند.

شب ھای گروھی ، شورا و شورای مشترک والیدین 
"کیتا" مقام ھای والیدین ھستند. آین مقام ھا حق دارند، 

در بارۀ ھمۀ جزئیات پرورش کودکان در "کیتا" 
ت کنند، با کارمندان گفتوگو کنند و اطالعات دریاف

عقائد خود را پیشنھاد کنند. شوراھای مشترک والیدین 

نماینده ھای خود را بھ نمایندگیدر  اداره ھای متفاوت
ZEVارسال می کنند.-ZEV-مرکزی والیدین 

ھای والیدین دارای کودکان در اداره ھایعالقھ
می روزانھ برای کودکان در شھر برمن را نما ینده

کند.
آنھا انجمن ھای انصاحب\ھا، کھ دارندگاندر "کیتا"

والیدین ھستند، والیدین کودکان ثبت شده تأثیر مستقیم 
بر ھمھ چیز دارند، کھ در گروه ھای کودکانھ اتفاق می

و یا بھ طور مشترک با  آفتد. اینجا والیدین خودشان
کارمندان، کھ آنھا خودشان انتصاب کرده \متخصصین

د،ودنبودند مسئولیت دارند، کھ ھمۀ شرایط ایجاد شده ب
کھ پرورش حرفھ ای کودکان ممکن است.

انتشار
سناتور سنا)خانم و تحصیالت(عضو پرورش\برای کودکان برمن.Rembertiring(8-12-28195("ِرمبِرتیرینگ"-آموزش و

جای آزاد کمک در جستوجوی
منطقھ اییریمیانجی گ

تعداد محدود جا ھا در ھر اداره و مکام مراقبت روزانھ
خود تواند اختیار دارد. ممکن است، کھ بچۀ شما نمی

د. مھموبھ ادارۀ مورد ارائۀ درخواست شما ثبت ش
است، کھ شما ھنوز ضمن ارائۀ درخواست خود

توانید درخواست دیگر را تصمیم بگیرید ، آیا شما می
ھمسائھ ارائھ کنید، اگر این ضروری  میبھ کودستان

د.وش
در ک ً ودکستان معیناگر شما ثبت کودک خود را صرفا

می توانید تصور کنید، شما باید انتظار کنید تا در 
تا آن زمان درخواست "کیتا" یک جا آزاد می شود.

شما در فھرست انتظار "کیتا" باقی خواھد ماند.
اگر شما ثبت بچۀ شما را در ادارۀ ھمسایھ نیز می 

بھ کار می گیری منطقھ ای توانید تصور کنید، میانجی
آید. در این صورت مدیریت ھای "کیتا"ی متفاوت و

درون نواحیبرمنشھربر کودکان درادارۀ مراقبت
این قصد، کھ شھر بین یک دیگر مشاوره می کنند با

زدیکی اقامت خود را حداکثر کودکان یک جا در ن
دریافت می کنند.

فق نیست، اگر این میانجی گیری منطقھ ای مو
میانجی گیری مرکزی درخواست شما می تواند بھ

و عضو مجلس سنا برای کودکان شھری بھ مقام
ارائھ شد.آموزش و پرورش

میانجی گیری شھری
برای میانجی گیری شھری نسبت بھ مکام مراقبت بر 

آموزش کودکان مقام عضو مجلس سنا برای کودکان و 
درمسئول است. بھ طور مستقل از اقامتگاهو پرورش

این پرونده کودکان از تمام شھر برای ثبت بھ جاھای 
3آزاد در "کیتا"ھا تقسیم می شوند. کودکان قبل از 

ت روزانھ بر کودکان تقسیم سالھ نیز بھ جاھای مراقب
می شوند.

اوالً والیدین یک تأیید دریافت می کنند، وقتیکھ 
درخواست آنھا برای میانجی گیری شھری تحویل شد. 

بعد والیدین اطالعات کتبی را دریافت می کنند، وقتیکھ 
یک جای آزاد برای بچھ شان وجود دارد. این 

\مدت"کیتا"  و نیز با داده ھای تماس شاملاطالعات 
ضرب العجل است، کھ طی آن آنھا باید ثبت خود را 

ارائھ کنند و جای خود را تأیید کنند. اّما در بارۀ ارائۀ 
جای آزاد مدیریت "کیتا" و یا شخص مسئول نھائی 

برای مراقبت روزانھ تصمیم می گیرد. 
اگر شما سوال ھا دارید و یا می خواھید زمان برای 

توافق کنید از شماره ھای ذیل استفاده گتوگوی شخصی
کنید:

92000-361 0421تلفن مراقبت روزانھ بر کودکان: 
ساعت مراجع:

11:00تا ساعت 9:00دوشنبھ و پنجشنبھ از ساعت 
تا ساعت 13:30سھ شنبھ و چھارشنبھ از ساعت 

15:30
tagesbetreuung@kinder.bremen.de ایمیل:

والیدین و حقوق والیدین
شان بچھ متخصصین با والیدین نسبت بھ ھمکاری

آشکار و بدھی است. بھ طور اضافھ ای والیدین نیز 
حق برای اطالعات در بارۀ تمام جزئیات کار در

"کیتا" دارند.
بچھ گفتوگوھا بعد از ظھر و یا طی آوردن و برداشتن

بین والیدین ودر شب بخش خودبخود ھمکاری فردی
ھستند. "کیتا" کارمندان

شب ھای گروھی ، شورا و شورای مشترک والیدین
ھا حق دارند،  والیدین ھستند. آین مقام "کیتا" مقام ھای

در بارۀ ھمۀ جزئیات پرورش کودکان در "کیتا"
کنند واطالعات دریاف گفتوگو کارمندان کنند، با ت

والیدین شوراھای مشترک عقائد خود را پیشنھاد کنند.

نماینده ھای خود را بھ نمایندگیدر  اداره ھای متفاوت
ZEVارسال می کنند.-ZEV-مرکزی والیدین 

ھای والیدین دارای کودکان در اداره ھایعالقھ
می روزانھ برای کودکان در شھر برمن را نما ینده

کند.
آنھا انجمن ھای انصاحب\ھا، کھ دارندگاندر "کیتا"

والیدین ھستند، والیدین کودکان ثبت شده تأثیر مستقیم 
بر ھمھ چیز دارند، کھ در گروه ھای کودکانھ اتفاق می

و یا بھ طور مشترک با  آفتد. اینجا والیدین خودشان
کارمندان، کھ آنھا خودشان انتصاب کرده \متخصصین

د،ودنبودند مسئولیت دارند، کھ ھمۀ شرایط ایجاد شده ب
کھ پرورش حرفھ ای کودکان ممکن است.

انتشار
سناتور سنا)خانم و تحصیالت(عضو پرورش\برای کودکان برمن.Rembertiring(8-12-28195("ِرمبِرتیرینگ"-آموزش و

جای آزاد کمک در جستوجوی
منطقھ اییریمیانجی گ

تعداد محدود جا ھا در ھر اداره و مکام مراقبت روزانھ
خود تواند اختیار دارد. ممکن است، کھ بچۀ شما نمی

د. مھموبھ ادارۀ مورد ارائۀ درخواست شما ثبت ش
است، کھ شما ھنوز ضمن ارائۀ درخواست خود

توانید درخواست دیگر را تصمیم بگیرید ، آیا شما می
ھمسائھ ارائھ کنید، اگر این ضروری  میبھ کودستان

د.وش
در ک ً ودکستان معیناگر شما ثبت کودک خود را صرفا

می توانید تصور کنید، شما باید انتظار کنید تا در 
تا آن زمان درخواست "کیتا" یک جا آزاد می شود.

شما در فھرست انتظار "کیتا" باقی خواھد ماند.
اگر شما ثبت بچۀ شما را در ادارۀ ھمسایھ نیز می 

بھ کار می گیری منطقھ ای توانید تصور کنید، میانجی
آید. در این صورت مدیریت ھای "کیتا"ی متفاوت و

درون نواحیبرمنشھربر کودکان درادارۀ مراقبت
این قصد، کھ شھر بین یک دیگر مشاوره می کنند با

زدیکی اقامت خود را حداکثر کودکان یک جا در ن
دریافت می کنند.

فق نیست، اگر این میانجی گیری منطقھ ای مو
میانجی گیری مرکزی درخواست شما می تواند بھ

و عضو مجلس سنا برای کودکان شھری بھ مقام
ارائھ شد.آموزش و پرورش

میانجی گیری شھری
نسبت بھ مکام مراقبت بر برای میانجی گیری شھری

کودکان و سنا برای مجلس مقام عضو آموزش کودکان
درمسئول است. بھ طور مستقل از اقامتگاهو پرورش

شھر برای ثبت بھ جاھای این پرونده کودکان از تمام
شوند. کودکان قبل از  تقسیم می 3آزاد در "کیتا"ھا

بھ جاھای مراقب کودکان تقسیمسالھ نیز روزانھ بر ت
شوند. می

کنند، وقتیکھ می دریافت اوالً والیدین یک تأیید
درخواست آنھا برای میانجی گیری شھری تحویل شد. 

بعد والیدین اطالعات کتبی را دریافت می کنند، وقتیکھ 
بچھ شان وجود دارد. این  یک جای آزاد برای

\مدت"کیتا"  و نیز با داده ھای تماس شاملاطالعات 
ضرب العجل است، کھ طی آن آنھا باید ثبت خود را 

ارائھ کنند و جای خود را تأیید کنند. اّما در بارۀ ارائۀ 
جای آزاد مدیریت "کیتا" و یا شخص مسئول نھائی

برای مراقبت روزانھ تصمیم می گیرد. 
اگر شما سوال ھا دارید و یا می خواھید زمان برای 

شخصی توافق کنید از شماره ھای ذیل استفاده گتوگوی
کنید:

92000-361 0421تلفن مراقبت روزانھ بر کودکان:
ساعت مراجع:

11:00تا ساعت 9:00دوشنبھ و پنجشنبھ از ساعت 
و چھارشنبھ از ساعت  تا ساعت 13:30سھ شنبھ

15:30
tagesbetreuung@kinder.bildung.deایمیل:

والیدین و حقوق والیدین
شان بچھ متخصصین با والیدین نسبت بھ ھمکاری

آشکار و بدھی است. بھ طور اضافھ ای والیدین نیز 
حق برای اطالعات در بارۀ تمام جزئیات کار در

"کیتا" دارند.
بچھ گفتوگوھا بعد از ظھر و یا طی آوردن و برداشتن

بین والیدین ودر شب بخش خودبخود ھمکاری فردی
ھستند. "کیتا" کارمندان

شب ھای گروھی ، شورا و شورای مشترک والیدین
ھا حق دارند،  والیدین ھستند. آین مقام "کیتا" مقام ھای

در بارۀ ھمۀ جزئیات پرورش کودکان در "کیتا"
کنند واطالعات دریاف گفتوگو کارمندان کنند، با ت

والیدین شوراھای مشترک عقائد خود را پیشنھاد کنند.

اداره ھای متفاوت نماینده ھای خود را بھ نمایندگی در 
ZEVارسال می کنند. -ZEV-مرکزی والیدین 

ھای والیدین دارای کودکان در اداره ھای عالقھ
ینده می روزانھ برای کودکان در شھر برمن را نما

کند.
آنھا انجمن ھای انصاحب\ھا، کھ دارندگاندر "کیتا"

والیدین ھستند، والیدین کودکان ثبت شده تأثیر مستقیم 
بر ھمھ چیز دارند، کھ در گروه ھای کودکانھ اتفاق می 

آفتد. اینجا والیدین خودشان و یا بھ طور مشترک با 
کارمندان، کھ آنھا خودشان انتصاب کرده \متخصصین

د، ودنبودند مسئولیت دارند، کھ ھمۀ شرایط ایجاد شده ب
کھ پرورش حرفھ ای کودکان ممکن است.

انتشار
سناتور سنا)خانم و تحصیالت(عضو پرورش\برای کودکان برمن.Rembertiring(8-12-28195("ِرمبِرتیرینگ"-آموزش و


