Kita-Online-Anmeldeverfahren

Arabisch

معلومات لعملية التسجيل عبر اإلنترنت الرعاية النهارية من مركز الرعاية
النهارية 2020/2019

خدمة متخصصة لألطفال والعائالت

01.08.2019

تسجیل فی الحضانه:

يستطيع االهل ابتداء من  ۰۳\۰۱حتی  ۰۳\۳۱من هذا العام تسجل اوالدهم عن طريق النت تحت الرابط
www.emden.kitaav.de
وعند الحاجه الی مساعده من منظمه دعم العايله والطفال
Maria-Wilts-Straße. 3 , 26721 Emden
عند الرغبه فی تسجيل الطفال للسنه القادمه فی الروضه
يتم ذالک ابتدا من شهر التامن فی کل سنه.
البيان الخطاء يوءدی الی الفقدان المکان فی الحضانه.
يستطيع االهل االستعالم عن الطلبات و والمکان و عمليه التسجيل وکيف تاءقلم االطفال فی االشهر االول والتانی (کانون التانی،
شباط )فی کل سنه.
يستطيع االهل تحديد موعد عن طريق النت علی صفحه
و في الصحافه ايضا.

Stadt Emden , Fachdienst Kinder und Familien

اضافه الی ذالک يستطيع االهل تسجيل اطفال خالل العالم باءکلمه.
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نظرة عامة على إجراءات التسجیل والجوائز
عمليه الطلب لحضانه االطفال تحت عمر الثالث سنوات الحضانه ،ومکان االعنتاءباالطفال بعد المدرسه فی الشتات امدن.

Stadt Emden

ابتدا الدوام فی الحضانه يبداء من اول الشهر الثامن من کل سنه.
التسجيل من ۳/۱حتی  ۳/۳۱خالل السنه من اجل السنه القادمه.
عند الحاجه تقدم
الفرع الخاص باالعاله واالطفال
المساعده فی انشاء حساب خاص بکم کما
سيتم مساعدتکم للتسجيل
Stadt Emden

التسجيل عبر النت
www.emden.kitaav.de

طريقة تسلسل
عند الرفض يتم التسجيل فی
الحضانه التانيه ۴/۱۵

ارسال الطب الی الحضانه التی
تريدون التسجيل فيها کدرجه اولی
من ۴/۱

أو

تحفظ

عند الرفض فی الحضانه التانيه يتم
التسجيل فی الحضانه الثالثه ۵/۱

توضيح من المسول عن االعتنا بااطفال
االهل قبل اتمام عمليه التسجيل وتوقيع
العقد

فی الحال الرفض يتم التسجيل من جديد
ابتدا من تاريخ  ۵/۱۶فی الحال وجود
اماکن شاغره

 التسجيل متاح خالل السنه3

طریقه التسجیل للحضانه فی المنطقه امدن بالتفصیل
طريقه اختيار االطفال للحضانه المسجل بها تتم حسب عليه قانون حضانه اطفال من شروط قبول اطفال فی الحضانه هو
ان يکون المسول اطفال(االهل )مقيم فی امدن .

شروط التسجیل
بالتفصیل
-۱اطفال الذين هم بحاجه لمخالفه اطفال اخرين لتنميه قدراتهم الشخصيه
-۲الطفال ينحدرون من عالءالت بحاجه للرعايه فی اوقات عمل او المدرسه
-۳الطفال الذين يعشون فی المحيط البيبی للحضانه
-۴اطفال الذين الخامسه من العمر ويتوجب عليهم الدخول المدرسه فی العام المقبل
-۵حسب النسبه المويه لالطفال ذکور و انثی

من وجهة نظر تربوية  ،قد يكون من الضروري تحديد ترتيب مختلف في المؤسسة المعنية .يجب أال تقل نسبة البنين /
الولد عن ثلث الجنس.

تسجیل:
يتم تخصيص األماكن في المرافق المعنية من قبل إدارة المنشأة ونائب إدارة المنشأة .إذا لزم األمر  ،يمكن جلب المزيد من
المتخصصين التربويين من الفريق.
سيتم إخطار األوصياء بحجز مكان في رسالة بريد إلكتروني .يجب عليهم بعد ذلك االتصال بإدارة المنشأة خالل األيام الثالثة
التالية من أجل:
-۱االنتفاق الموعد الستفسار عن کل المواضيع الخاصه بعمليه التسجيل.
-۲يجب علی اهل تقديم دفتر القاح الخاص او ورقه من الطبيب تثبت انه تم الحدث مع الطبيب بالسنبه المر القاح.
-۳توقيع العقد.

ال يتم قبول الطفل حتى يتم توقيع عقد الرعاية من قبل الوصي وإدارة المنشأة.
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سيكون األطفال من  .۰۸\۰۱قبلت في مركز الرعاية النهارية مع مرحلة التعرف التدريجي .تقوم إدارة المنشأة بإبالغ األوصياء
القانونيين عن تنظيم التأقلم في مقابلة القبول .أثناء مرحلة التعريف في مرافق الحضانة  ،يتم توجيه االنتباه إلى وجود أحد الوالدين
المتفق عليه بشكل فردي.

من أجل التمكن من تخصیص المقاعد بسرعة  ،یتم تعیین فترة  14یو ًما من الحجز إلى انتهاء العقد.
يتم وصف مبادئ تعزيز التنمية الشخصية للطفل وكذلك المشورة والمعلومات للحضانة في مفهوم المرافق المعني ويمكن
االطالع عليها هناك.

لوائح أخرى
تجدر اإلشارة إلى أن الخدمات المبكرة تُمنح فقط مقابل إثبات محدد للحاجة (مثل شهادة صاحب العمل).
في حالة خروج األطفال من مدينة إمدن خالل يوم مركز الرعاية النهارية  ،يمكن لهؤالء األطفال مواصلة زيارة المنشأة
في مدينة إمدن حتى نهاية يوم مركز الرعاية النهارية.

Emden, den 1.08.2019
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