Kita-Online-Anmeldeverfahren

)Persisch (Farsi

اطالعات مربوط به روند ثبت نام آنالین در مهدکودک ها
2020/2019

اداره کودکان و خانواده

01.08.2019

ثبت نام:
از تاریخ  ۰۳\۰۱لغایت  ۳۱مارچ هرسال ،والدین میتوانند فرزندان خود را به صورت انالین در آدرس
www.emden.kitaav.de
ثبت نام نمایند.
اما اگر به کمک حضوری و تخصصی همکاران ما در فرمانداری اِمدن نیاز داشته باشید میتوانید به این آدرس
مراجعه فرمایید.
Maria-Wilts-Straße 3, 26721 Emden
اگر برای کودک ( کودکان ) برای سال تحصیلی بعد باید جایی در نظر گرفته شود ( از آگوست سال جاری) تا ۳
مرکز نگهداری میتواند انتخاب شود.
اطالعات غلط باعث از دست رفتن مکان (رزرو) در مرکز نگهداری میشود.
والدین میتوانند در روزهای مخصوص اطالع رسانی در ماه های ژانویه و فوریه نسبت به کسب اطالعات در مورد
امکانات ،حامی(اسپانسر) ،روند تخصیص و ثبت نام و روند آشنایی کودک/کودکان از مدیریت موسسه و یا نمایندگان
آنها اقدام نمایند.
والدین میتوانند این تاریخ ها را در وبسایت شهر اِمدن ،اداره کودکان و خانواده و همچنین در روزنامه ها پیدا کنند.
عالوه بر این ،کودکان میتوانند در طول سال به صورت آنالین ثبت نام شوند.
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مروری بر روند ثبت نام و اعطای ظرفیت ها:
بررسی روند ثبت نام و اعطای ظرفیت شیرخوارگاه ها ،مهدکودک ها وکودکستانها در شهر اِمدن Stadt Emden

سال تحصیلی مهدکودکها همیشه در اول آگوست هر سال آغاز میگردد.

ثبت نام مهدکودکها همیشه از تاریخ  ۰۳/۰۱لغایت  ۰۳/۳۱برای سال بعدی تحصیلی
در صورت نیاز ،همکاران ما در اداره
کودکان و خانواده شهر اِمدن

ثبت نام آنالین از طریق لینک زیر

Stadt Emden

www.emden.kitaav.de

مشاوره و پشتیبانی الزمه را جهت افتتاح
حساب کاربری و ثبت نام ارائه میدهد.

روند پروسه ثبت نام
در صورت رد درخواست:
فعالسازی ثبت نام در دومین
مهدکودک انتخاب شده در تاریخ
۰۴/۱۵

فعالسازی ثبت نام در اولین
مهدکودک انتخاب شده در تاریخ
۰۴/۰۱

یا

رزرو

در صورت رد درخواست:
فعالسازی ثبت نام در دومین مهدکودک
انتخاب شده در تاریخ ۰۴/۱۵

ارائه اظهارنامه و یا گواهی سرپرست
قبل از امضای قرارداد به مهدکودک
مربوطه

در صورت رد درخواست:
امکان ثبت نام جدید و مجدد از تاریخ
۰۵/۱۶
*نمایش ظرفیت های خالی

*

اساسا شما میتوانید در طول سال ثبت نام کنید.
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جزئیات روند اعطای ظرفیت در مهدکودکها و کودکستانهای شهر اِمدن
معیارهای پذیرش برگرفته شده اند از:
)Lower Saxony Daycare Act (KiTaG) VIII (SGB VIII
کودکان تنها در صورتی درمهدکودک ها پذیرفته میشوند که محل اصلی اقامت خود و والدینشان در شهر اِمدن باشد.

جزئیات معیارهای پذیرش:
-۱کودکانی که سالمتیشان بدون حمایت مناسب قابل تضمین نیست.
-۲کودکانی که سرپرست هایشان یا تنها سرپرستشان شاغل است یا میخواهند شاغل باشند ،یا در حال گذراندن دوره های فنی
حرفه ای یا مدرسه و یا دانشگاه هستند.
-۳کودکانی که در آخرین سال قبل از شروع مدرسه هستند.
-۴کودکان اهل همان منطقه ( .نگهداری از کودک به صورت پیشنهاد محلی)
-۵کودکانی که به دلیل ساختار گروهی متعادل باید پذیرش شوند*.

*از دیدگاه آموزشی ،ممکن است الزم باشد که یک نظم متفاوت در نهاد مربوطه تعیین شود .نسبت دختر به پسر نباید از یک سوم
هر جنسیت کمتر باشد.

پذیرش:
ظرفیت ها در مهدکودک های مربوطه توسط مدیریت یا معاونت موسسه تخصیص داده میشوند .در صورت لزوم ،متخصصان
آموزشی بیشتری به کار گرفته خواهند شد.
به سرپرستان در مورد رزرو محل از طریق ایمیل اطالع داده خواهد شد .آنها میبایست ظرف مدت  ۳روز با مدیریت موسسه
تماس حاصل نمایند.
-۱موافقت با مصاحبه ی پذیرش برای شفاف سازی دقیق نیازها
-۲ارائه برگه مشاوره واکسیناسون و یا گواهی واکسیناسون
-۳ثبت قرارداد
کودکان ثبت نام نخواهد شد  ،مگر در صورتی که قرارداد توسط ولی و مدیریت موسسه امضاء شده باشد.
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کودکان از تاریخ  ۰۸\۰۱در مهدکودک های روزانه جهت مرحله آشنایی پذیرش خواهند شد .مدیریت موسسه،
سرپرستان قانونی را در مصاحبه پذیرش در جریان سازماندهی و روند سازگاری قرار خواهد داد .در مرحله آشنایی
سازی در شیرخوارگاه ،برای اطمینان از حضور یکی از والدین برای مدت زمان توافق شده دقت به عمل میاید.
برای تسریع در اختصاص مکان ها یک دوره  ۱۴روزه از زمان رزرو تا زمان انعقاد قرارداد تعیین شده است.
قوانین ارتقاء شخصی کودک و همچنین مشاوره و اطالعات مربوط به حضانت در دفترچه مقررات اصلی مهدکودک
ها توضیح داده شده و در آنجا قابل مشاهده است.

دیگر مقررات
باید در نظر گرفته شود که خدمات زود هنگام تنها در صورت اثبات لزوم ارائه خواهند شد ( .مثال :گواهی کارفرما)
اگر کودکان در طول سال تحصیلی مهدکودک ها از شهر اِمدن خارج شوند ،تا پایان همان سال تحصیلی امکان بازگشت
به مهدکودک مربوطه را خواهند داشت.

اِمدن ۲۰۱۹/۰۸/۰۱

Emden, den 1.08.2019
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