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Дорогі батьки!

Ви вже деякий час виросли як сім’я, добре познайомилися зі своєю дитиною 
і налагодили спільне життя. Для дітей надзвичайно важливий зв’язок з 
батьками та іншими близькими опікунами, особливо в перші роки життя. 
Хороший та надійний догляд у дитячому садку, безумовно, є важливою 
підтримкою для вас у плануванні та організації сімейного життя.

Разом із понад 48 дитячими садками в Рейні (Rheine) для нас важливо 
запропонувати вам найкращий догляд за вашою дитиною.

Оскільки в останні роки варіанти та структури догляду стають все більш 
різноманітними та розширеними, ми хотіли б надати вам найважливішу 
інформацію в цій брошурі. Можливості, які надає вам дитячий садок, 
а також вимоги, які висуваються до вас як батьків, представлені тут у 
компактному вигляді.

Дитячий садок хоче підтримувати вас як сім’ю та запропонувати спільне 
виховання, догляд та навчання в інтересах вашої дитини.

Бажаю вам і вашій дитині цікавого дня у дитячому садку з безліччю цінних 
моментів і вражень.

Рейн (Rheine), травень 2022 року

Dr. Peter Lüttmann  
Міський голова
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Щоб отримати огляд, 

• які Kita знаходяться поблизу  
вашого дому

• у яких Kita є вільні місця
• Які педагогічні концепції 

переслідуються
• як виглядають Kita зсередини 

Ви можете скористатися порталом 
реєстрації STEP. 

STEP-Kreis STeinfurt ElternPortal –  
це веб-сайт, на якому коротко 
представляються всі Kita та заклади 
денного догляду за дітьми.

Ви знайдете STEP, якщо введете терміни 
“STEP” і “Rheine” в пошуковій системі.

https://step.kreis-steinfurt.de/de/

Огляд Kita

Дорогі батьки!
Ви зараз шукаєте дитячий садок для своєї дитини 

і хотіли б знати, як записатися, які педагогічні 

концепції доступні в дитячих садках чи вам цікаво, 

що таке «погодинне бронювання»?

Тоді знайдіть час, щоб переглянути наступну 

брошуру та дізнатися більше про центри денного 

догляду за дітьми в місті Рейні (Rheine).

Бажаємо цікавого читання!

Дитячі заклади називають у 
Німеччині Kindergarten, Kinder
tagesstätte, Kiga або Kita. У цій 

брошурі ми будемо використовувати 
німецький термін Kita.

Зареєструйтеся тут 

QR-код STEP 
Батьківський портал 

Штайнфурта
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Виховна місія Kita

Як і школи, Kita мають освітню місію.  
У § 2 Закону про освіту дітей (Kinder-
bildungsgesetz / KiBiz)  земля Північний 
Рейн-Вестфалія визначає, що дитячий 
садок має самостійні повноваження  
щодо освіти, виховання та догляду.

У повсякденному житті Kita це завдання 
реалізується в ігровій формі, тому діти 
та батьки сприймають це як належне. 
Наприклад, через концепцію повсякденної 
інтегрованої мовної освіти пропагується 
мова всіх дітей.

Навчальна документація

Кожен заклад створює навчальну 
документацію для вашої дитини. Він 
надає інформацію про рівень розвитку 
вашої дитини, уподобання та здібності, 
а також, наприклад, про дружбу. Під 
час спільних батьківських бесід або 
бесід про розвиток дитини вихователі 
розкажуть вам, чого ваша дитина 
вже навчилася і з ким або з чим вона 
любить грати.

Навчальна документація належить 
вашій дитині, тому вона може в 
будь-який час переглянути вміст 
(наприклад, фотографії чи малюнки) у 
дитячому садку. Якщо дитина залишає 
Kita, наприклад, переходить до школи,  
вона отримує цей документ.

Повсякденне інтегроване мовне навчання

Повсякденна інтегрована мовна освіта –  
це концепція, яка використовується у  
всіх Kita у Північному Рейні-Вестфалії,  
щоб якнайкраще підтримати дітей у 
мовному розвитку.

Таким чином, Kita сприяє мовленню всіх 
дітей у групі в повсякденному житті. Діти 
вивчають мову, граючи разом з іншими 
дітьми, виражаючи свої потреби та  
маючи дорослих як мовний приклад.

Kita може добре підтримати цей 
навчальний процес і зробити мовне 
середовище стимулюючим, наприклад,

  

заохочуючи дітей просити молока чи сиру 
під час сніданку, запитуючи про ігри або 
пропонуючи ігри на римування та співи.

Окрім Kita (Центр денного догляду за 
дітьми, включає в себе ясла (для дітей  
до 3 років) і дитячий садок (для дітей 
від 3 до 6 років), є також можливість 
доглядати за дитиною в денному догляді 
кваліфікованої няні або в ігровій групі.

Денний догляд кваліфікованої няні –  
це орієнтована на сім’ю, гнучка та 
надійна форма догляду, яка особливо 
підходить для дітей віком до трьох років, 
оскільки в дитячій групі виховується 
максимум 5 дітей.

У більшості випадків дитяча група 
розташована в будинку доглядальниці. 
Додаткову інформацію ви можете 
отримати в консультаціях спеціалістів з 
дитячого догляду (Fachberatung Kinder-
tagespflege Caritasverbandes Rheine).

Ігрові групи також підходять для дітей 
віком до трьох років. Ігрові групи, також 
відомі як Wichtelgruppen (групи гномів) 
або Loslösegruppe (вільні групи), зазвичай 
відбуваються чотири ранку на тиждень.

Ви можете отримати більше інформації в 
центрі сімейної освіти (Familienbildungs-
stätte (FBS)), службі молоді та сім’ї (Jugend- 
und Familiendienst (JFD)) або TV Jahn.

Хоча всі заклади денного догляду за 
дітьми в Північному Рейні-Вестфалії мають 
однакові повноваження щодо виховання, 
освіти та догляду за дітьми, кожен 
заклад відрізняється один від одного. 
Вони відрізняються не лише розміром 
і кількістю дітей, про яких піклуються, 
а й педагогічними концепціями та 
пропозиціями для батьків. 

Постачальник Kita

Іншими словами, 
постачальника Kita також 
можна охарактеризувати 
як «оператор» закладу 
денного перебування 
для дітей. Він частково 

фінансує заклад, багато чого 
вирішує і відповідає за те, що 

відбувається в Kita.

Щоб батьки могли вибирати 
між закладами, існує не лише один 
постачальник, а багато різних. У м. Рейні 
(Rheine) католицька та протестантська 
церкви відповідають за заклади денного 
догляду за дітьми, а також Jugend- und 
Familiendienst (послуги для молоді та сім’ї), 
Kinderland, Arbeiterwohlfahrt (громадська 
організація безкоштовного добробуту 
в Німеччині), Caritasverband (асоціація 
Карітас), Сhristliche Jugenddorfwerk 
Deutschlands (християнська молодіжна 
сільська організація в Німеччині), edu-
ccare Bildungskindertagesstätten gGmbH 
(загальнонаціональний активний і 
визнаний незалежним постачальник 
центрів денного догляду за дітьми) та  
різні батьківські ініціативи.

Тому, як батьки, ви можете вибирати між 
різними відповідальними установами та 
пропозиціями. Наведені нижче пояснення 
вам допоможуть в цьому.

 

Форми догляду

Kita – це турбота,  
виховання та навчання  

вашої дитини 
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Розмір групи/форма групи

Kita мають різну кількість груп. Деякі Kita в 
Рейні (Rheine) мають п’ять груп, інші – дві. 
Розмір групи змінюється в залежності від 
віку дітей.

В одних Kita доглядають за дітьми в 
різновікових групах, в інших — за віком 
(наприклад, усі чотирирічні діти в одній 
групі).

Діти з обмеженими можливостями або 
особливими потребами в підтримці також 
можуть відвідувати додаткову групу з 
14-16 дітьми або групу спеціальної освіти 
з 8-11 дітей. Kita «Dreikönigs» в Рейні 
(Rheine) пропонує таку форму догляду.

У багатьох закладах разом з командою 
працюють доглядачі та обслуговуючий 
персонал.

Час догляду

За інформацією KiBiz, є певні погодинні 
бронювання на догляд у Kita.

Ви, як батьки, повинні вирішити, скільки 
годин на тиждень ви хочете щоб 
доглядали за вашою дитиною в Kita.

• 25 годин на тиждень
• 35 годин на тиждень
• 45 годин на тиждень

Ці погодинні бронювання узгоджуються 
в контракті на догляд. В основному вони 
поширюються на весь рік догляду за 
дитиною.

Крім того, існують певні «основні часи» 
для догляду, оскільки важливо, щоб ваша 
дитина приходила до дитячого садка в 
надійний час і регулярно.

Ви можете знайти точні правила, які 
пропонують час догляду у вашому Kita 
«бажаному дитячому садку» у STEP   
(див. сторінку 18).

Час роботи та закриття

Рік Kita завжди починається 1 серпня і 
закінчується 31 липня. Залежно від того, 
коли у вашому дитячому садку є канікули, 
ваша дитина може почати відвідувати 
дитячий садок лише з середини серпня 
або мати канікули вже з середини липня.

Kita в Рейні 
(Rheine) 
визначають 
час роботи 
відповідно 
до середніх 
потреб батьків 
та спільно з 

батьківською 
радою закладу. 
Тому з року в рік 

вони можуть незначно змінюватися. Точні 
години роботи  Kita можна знайти в STEP.

Багато Kita також закриваються в 
певні тижні під час шкільних канікул. 
Приблизний огляд того, коли будуть дні 
закриття вашого Kita «бажаного дитячого 
садка», ви можете прочитати в STEP. 
В основному, про точні дні закриття у 
відповідному дитячому садку вам, як 
батькам, буде повідомлено своєчасно.

Персонал Kita 

Kita завжди керує керівник закладу. Деякі 
установи також мають спільну управлінську 
команду або керівництво відділу, яке керує 
кількома закладами разом.

За дітьми опікуються педагогічні 
спеціалісти, такі як вихователі, соціальні 
працівники, медичні працівники. Іноді 
терапевти, такі як логопеди, ерготерапевти 
або фізіотерапевти, також працюють в Kita 
протягом кількох годин.

Крім того, спеціалістів часто підтримують 
стажери, які в рамках свого навчання 
проходять студентську практику, 
добровільне стажування чи рік визнання. Ви повинні прийня

ти обов’язкове 

рішення щодо 25, 35 або 45 
годин 

догляду протягом одного року.

група I
Діти віком від двох до шести 

 років можуть перебувати  
в групах по 20 дітей. група III

Діти віком від трьох до шести 
років можуть перебувати в 

групах по 25 дітей. 

група II
Діти віком до трьох років (U3) 
можуть перебувати в дитячій 

групі з близько 10 дітей.

12

6

39
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Харчування

Залежно від того, як довго ваша дитина 
перебуває в закладі, вона може 
там снідати та обідати.

У одних Kita дитина приносить 
собі сніданок, а в інших діє 
«пропозиція сніданку», за яку 
стягується невелика плата.

Обід також є платним 
і доставляється або 
готується різними 
постачальниками в 
дитячому саду.

Педагогічні концепції

Виховання, освіта та догляд вимагає,  
щоб Kita розробили педагогічну концепцію, 
в якій зазначалося б їхнє базове ставлення 
та підхід. Існують різні підходи, два з яких 
наведено тут як приклади.

Деякі Kita працюють за ситуаційно-
орієнтованим підходом. Це означає,  
що в центрі уваги – дитина з її життєвою 
історією та умовами життя. Дуже 
важливим є супровід і підтримка дітей у 
переробці їхнього досвіду.  
Розуміючи й усвідомлюючи минуле,  
діти розвивають соціальні та емоційні 
навички майбутнього.

Інші працюють за Реджио-педагогікою. 
Робиться припущення, що дитина є 
конструктором свого розвитку,  
своїх знань і навичок і особливо добре 
вчиться, коли вона чимось захоплена  
або особливо вражена.

Багато Kita мають конкретні напрямки у 
своїй роботі, наприклад, сприяння фізичній 
активності дітей або сприяння природному 
та тваринному вихованню. Інші працюють 
з конкретними проектами, які охоплюють 
різні освітні сфери дітей.

Деякі Kita мають особливу кваліфікацію 
для цих координаційних центрів і отримали 
сертифікати, наприклад, як будинок для 
маленьких дослідників, мовний дитячий 
садок, фізкультурний дитячий садок та 
садок правильного харчуванням тощо.

Період адаптації

Період адаптації описує, коли ваша дитина 
вперше перебуває в дитячому саду. 
Незалежно від віку вашої дитини, перші 
дні в новому Kita з незнайомими людьми 
будуть дуже захоплюючим часом.

Вдалий початок надзвичайно 
важливий, щоб ваша дитина  
могла добре влаштуватися в Kita  
та побудувати добрі стосунки  
зі спеціалістами.

Це вимагає відсторонення або 
відокремлення від вас як батьків 
і формування довіри до «нового» 
вихователя. Цей процес контролюється 
дитиною і займає різну кількість часу.

Важливо, щоб ви, як батьки, 
супроводжували фазу адаптації 
вашої дитини і знайшли для цього 
час. Наприклад, повернення на 
роботу має бути узгоджено з етапом 
ознайомлення, щоб ваш перший день 
на роботі був запланований значно 
пізніше, ніж перший день вашої 
дитини в дитячому садку.

Крім того, адаптація не може 
розпочатися безпосередньо  
1 серпня або в перший день після 
канікул, оскільки «нові» діти 
адаптуються  один за одним.

Будь ласка, дізнайтеся більше у Kita 
про проходження етапу ознайомлення 
та сплануйте достатній час (принаймні 
2 тижні), протягом якого ви зможете 
відвідувати дитячий садок з дитиною, 
а потім поступово бути доступним 
«лише за викликом».

Гарний початок надзвичайно важливий 
як для вашої дитини, так і для вас, щоб ви 
могли безтурботно насолоджуватися та 

користуватися часом у Kita!

Знайдіть час, 
щоб підтримати 
вашу дитину під 
час звикання до 
дитячого садка!
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Як батьки, ви є дуже важливою 
контактною особою для Kita. Ви найкраще 
знаєте свою дитину і знаєте, у що вона 
любить грати, що вона любить їсти і чому 
вона вже навчилася і що випробувала.

Тому Kita хотіли б укласти з вами «освітнє 
партнерство» – не для того, щоб замінити 
вас як батьків, а щоб запропонувати 
догляд, який доповнює сім’ю.

У багатьох ситуаціях з вами знадобиться 
розмова, наприклад, коли ви приводите 
та забираєте вашу дитину, на домовлених 
зустрічах з батьками, на батьківських 
вечорах, на вечірках і заходах.

Багато Kita раді активній підтримці 
садових акцій, невеликих будівельних робіт 
чи домашнього харчування на заходах.

У випадку батьківських ініціатив ви також 
стаєте членом спонсорської асоціації за 
договором про догляд за дитиною.

Співпраця с батьками Включення дітей з обмеженими можливостями
Включення дітей з обмеженими 
можливостями до дитячого садка 
практикується в Рейні (Rheine) протягом 
багатьох років. Практично у всіх Kita 
дітей з інвалідністю та дітей без 
неї доглядають разом. У Рейні 
(Rheine) також є заклад, де діти 
з інвалідністю та без неї можуть 
перебувати у додаткових або 
лікувальних групах.

Окрім дітей з розумовими 
чи фізичними вадами, є діти, 
які потребують підтримки, 
наприклад, у мовленні чи в їх 
соціальному та емоційному 
розвитку. Діти з особливими 
потребами опікуються разом 
з усіма іншими дітьми у Kita 
та получають інтенсивну 
підтримку.

Іноді, як батьки, ви помічаєте 
перед тим, як прийти до Kita, що ваша 
дитина має «особливі» потреби, або ви 
усвідомлюєте це, граючи з іншими дітьми 
під час дитячого садка. Тоді ви можете 
поспілкуватися з фахівцями дитячого 
садка і разом подумати, що було б добре 
для вашої дитини або як ви можете 
підтримати свою дитину. Обговорення 
з батьками, звичайно, ведеться 
конфіденційно.

Якщо у вас виникли питання щодо 
включення до Kita чи лікувального 
навчального центру, конкретні турботи 
чи побажання щодо догляду за дитиною 

з інвалідністю, чи потрібна консультація 
щодо переходу до початкової школи,  
ви можете звернутися до Frau Winne-
möller von der Fachberatung für Kinder-
tagesein richtungen der Stadt Rheine 
(Пані Віннемьоллер із консультації 
спеціалістів для дитячих центрів 
міста Рейн). Вона консультує батьків 
незалежно від закладу. Контактні дані 
можна знайти на сторінці 18.

Довіртеся до своєї  інтуїції та 

поговоріть з експертами!
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Батьки повинні вносити щомісячний внесок на догляд за дитиною в Kita. Розмір внеску 
залежить від доходів законних опікунів (батьків).

У наступній таблиці внесків на 2022/2023 рік надається початковий огляд:

Батьківські внески

Оскільки рік Kita завжди починається  
1 серпня, батьківський внесок потрібно 
сплачувати з цього моменту, навіть 
якщо в цей час дитячий садок все ще у 
відпустці або ваша дитина ще не почала 
влаштовуватися.

Додаткову інформацію можна знайти на 
домашній сторінці міста Рейн (Rheine). 

У функції пошуку введіть термін „Kinder-
garten-Elternbeiträge“ (батьківські внески  
в дитячий садок).

Співробітники Jugendamt (Відділ з питань 
сім’ї та молоді) повідомлять вас листом 
про те, коли і скільки ви повинні сплатити 
внесок (див. стор. 18).

Сімейні центри

Сімейний центр — це Kita, який 
сертифікований як сімейний центр.

Окрім завдань дитячого садка, сімейний 
центр також пропонує консультації 
та допомогу сім’ям. Ними можуть 
користуватися всі сім’ї, які знаходяться 
поблизу до Kita – це поблизу дому та 
легкодоступно.

Пропозиції стосуються створення сім’ї та 
освітнього партнерства, денного догляду 
за дітьми та сумісності сім’ї та роботи.

Сімейні центри співпрацюють з багатьма 
іншими установами в Рейні (Rheine), 
наприклад, школами, центрами сімейної 
освіти, консультативними центрами та 
іншими центрами денного догляду.

У Рейні (Rheine) є 19 Kita, які сертифіковані 
як сімейні центри. Сім із них працюють 
разом з іншими сімейними центрами в 
мережі.

Перехід від Kita до школи

Перехід від Kita до школи є захоплюючим 
і часто з нетерпінням очікуваним досвідом 
для кожної дитини.

Щоб перехід пройшов якомога плавніше, 
дитячі садки, початкові школи та 
школи з особливими потребами тісно 
співпрацюють у рамках співпраці.

Реєстрація до школи завжди 
проводиться в листопаді року перед 
зарахуванням до школи. 

З цією метою Kita та школи також 
організовують інформаційні заходи, 

щоб вчасно інформувати вас як батьків. 
Оскільки для початкових шкіл більше 
немає фіксованих територій, ви можете 
вільно обирати школу.

Річний прибуток 25 год 35 год 45 год

до 30.000 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

до 36.000 € 57,50 € 63,91 € 99,65 €

до 48.000 € 94,52 € 104,77 € 163,56 €

до 60.000 € 149,60 € 166,12 € 250,52 €

до 72.000 € 196,84 € 217,34 € 332,37 €

до 84.000 € 242,83 € 267,18 € 417,93 €

до 96.000 € 279,97 € 306,74 € 458,90 €

Понад 96.000 € 317,14 € 349,04 € 494,19 €
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Примітки щодо реєстрації

Середина листопада

Грудень-січень

• Кінцевий термін реєстрації. До цього 
часу ви повинні були зареєструвати 
свою дитину через STEP.

• Ви можете зареєструватися в п’яти 
Kita (дитячих садках) або в закладах  
денного догляду за дітьми. Однак ви 
повинні відсортувати реєстрації в STEP 
за пріоритетом.

• Ви отримаєте автоматичне 
підтвердження вашої реєстрації 
електронною поштою через STEP.

• Онлайн-реєстрація не замінює особисту 
зустріч. Будь ласка, скористайтеся 
«Днями відкритих дверей» або запишіться 
на окрему зустріч, щоб відвідати Kita 
(дитячий садок) або представитися там.

Буде перевірено декілька 
реєстрацій. Jugendamt та дитячі 
заклади планують прийом дітей.

На початку лютого будуть 
надіслані підтвердження або 
відхилення для дитячого садка.

Лютий

Кінець вересня

• Наприкінці вересня всі батьки, 
чиї діти ще не відвідують дитячий 
садок, отримають інформаційний 
лист від Jugendamt.

• Наймолодшим дітям, яким після 
31 жовтня року прийому не 
виповнилося двох років, потрібні 
спеціальні дитячі заклади з місцями 
для дітей віком до двох років.

Відхилення

Підтвердження

Шлях до дитячого садка 

Реєстрації протягом року 
Ви можете зареєструватися в STEP в будь-який час. Однак часто буває важко знайти 
Kita (дитячий садок) «за короткий термін», якщо ви реєструєтесь поза межами звичайної 
фази реєстрації. Якщо у вас виникли додаткові запитання, звертайтеся на гарячу лінію 
STEP (див. сторінку 18).

Реєстрація в Kita 1 серпня  
завжди відбувається восени 
попереднього року.

Вересень – середина листопада

• У цей час у всіх дитячих  
садках проводяться дні 
відкритих дверей.

• Дізнайтеся більше про  
центри денного догляду  
та дитячі садки в STEP.

Протягом кількох 
наступних місяців дитячі 
заклади укладуть з вами 
договір про догляд за 
дитиною.

З березня

Ваша дитина починає  
з фази акліматизації  
в Kita (дитячому садку).

З серпня

День відкритих 
дверей

Листопад

дитини a

дитини a

дитина б

дитина б
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У натовпі та різноманітності Kita ви можете швидко відчути себе приголомшеними, 
коли справа доходить до пошуку «потрібного». Під час пошуку Kita вам буде корисно 
задавати собі різноманітні запитання.

Знайти правильний Kita для моєї дитини

• У якому Kita моя дитина почувалася б комфортно?

• У якому Kita є вільне місце?

• Коли мені потрібен Kita?

• Скільки років буде моїй дитині, коли вона піде в Kita? 
Якщо на 31 жовтня вступного року моїй дитині ще не 
виповнилося двох років, мені потрібен Kita,  
який пропонує догляд U2.

• Скільки годин потрібно доглядати за моєю дитиною?

• Якою має бути сумісність догляду за дитиною та роботи? 
 Робота в час адаптації дитини 
 Робочий час під час догляду 
  Відсутність на роботі із за хвороби дитини

• Чи є якісь педагогічні напрямки, які є для мене  
особливо важливими?

• До яких Kita мені легко дістатися (наприклад, автобусом, 
дорогою на роботу, дорогою до школи брата або сестри)?

Дізнайтеся про різноманітні Kita в Рейні (Rheine).  
Спробуйте знайти Kita який задовольняє якомога більше ваших побажань, і довіряйте 
своїй інтуїції, коли шукаєте правильний Kita для вас і вашої дитини.

Загальні питання про  

Kita в Рейні (Rheine)

Stadt Rheine, Jugendamt 
Frau Käschner 
T 05971 939 - 501

Stadt Rheine, Jugendamt 
Frau Thünte 
T 05971 939 - 247

Батьківські внески

З працівниками батьківських  
внесків можна зв’язатися за  
наступними контактними даними.

Stadt Rheine, Jugendamt 
T 05971 939 - 508 
T 05971 939 - 509 
T 05971 939 - 519 
T 05971 939 - 965 
T 05971 939 - 577 
або  
kindergarten@rheine.de

 
 

Включення до Kita 

дітей з інвалідністю

Stadt Rheine, Jugendamt 
Frau Winnemöller 
T 05971 939 - 241

STEP

Якщо у вас виникли запитання чи  
потрібна підтримка щодо STEP,  
не соромтеся звертатися до нас. 
 
T 05971 939 -999 
step@rheine.de

Kita в Рейні (Rheine)

Контактні дані Kita ви  
можете знайти в STEP: 
https://step.kreis-steinfurt.de/de/

Контактні особи

QR-код STEP 
Батьківський портал 

Штайнфурта



Насолоджуйтесь Kita (дитячим садком) 

зі своєю дитиною!

Видавець 
Stadt Rheine, Jugendamt 
Klosterstraße 14 
48431 Rheine 
T 05971 939 - 0

Стан 
Травень 2022 р. (5-е видання)

Дизайн та ілюстрація 
Pascale Gatto, www.pascalegatto.de

Переклад 
acj Sprachlos GmbH, www.sprachlos-ms.de

Картинки 
istockphoto.com: kali9, Lordn, monkey-
businessimages, BraunS, Andrey_Kuzmin,  
Imgorthand, portishead1, Sasiistock, FamVeld 

Ця брошура була розроблена 
як частина діалогу про якість 
разом з усіма закладами денного 
догляду за дітьми в Рейні (Rheine) 
та консультативною радою 
батьківського бюро соціального 
захисту молоді.

Ukrainisch


