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الوالدان العزيزان، 

لقد أسستام أرسة حيث منت مع الوقت وتعرفتام عىل طفلكام بشكل جيد وطورمتا حياة 
يومية مشرتكة. وبالنسبة لألطفال فإن العالقة بالوالدين وغريهم من مقدمي الرعاية املقربني، 

ال سيام يف السنوات األوىل من حياتهم، أمر مهم للغاية. إن الرعاية الجيدة واملوثوقة يف دار 
الحضانة اليومية هي بالتأكيد ركيزة مهمة لتخطيط وتنظيم حياتكام العائلية.

إن رغبتنا، وذلك باالشرتاك مع أكرث من 48 دار حضانة يومية يف راينه/Rheine، هي أن نقدم 
أفضل رعاية لطفلكام.

مبا أن إمكانيات الرعاية وهيكلياتها أصبحت يف السنوات األخرية أكرث تنوعاً وشموالً ، فإننا نود 
أن نوفر لكام يف هذا الكتيب أهم املعلومات. اإلمكانيات التي توفرها لك الكيتا/Kita، ولكن 

أيًضا املتطلبات التي يتم وضعها لكام كوالدين، ميكنام العثور عليها هنا بشكل مخترص.

يود مركز رعاية األطفال اليومية أن يقدم لكام الدعم كعائلة وأن يقدم مبا فيه مصلحة 
طفلكام تربية وتعليم ورعاية مشرتكة.

أمتنى لكام ولطفلكام أوقات ممتعة يف الكيتا/Kita مليئة بالعديد من اللحظات الثمينة والخربات.

 راينيه املوافق أيار/مايو 2022
Rheine, im Mai 2022

املحافظ

 املحافظ



للحصول عىل نظرة شاملة

أية كيتا/Kita موجودة بالقرب من سكنكام	 
أية كيتا/Kita يوجد فيها أماكن شاغرة	 
أية مفاهيم تعليمية متبعة فيها أو	 
كيف تبدو الكيتا/Kita من الداخل	 

.STEPميكنك استخدام بوابة التسجيل

الوالدان العزيزان، 

هل تبحثان عن روضة أطفال لطفلكام، هل ترغبان يف 

معرفة كيفية التسجيل وما هو نوع املفاهيم التعليمية 

املتبعة يف مراكز الرعاية اليومية الكيتا/Kita وهل تتساءالن 

عن مفهوم »الحجز بالساعة« «Stundenbuchung»؟

إذاً خذا بعض الوقت لتصفح هذا الكتيب وملعرفة 
 
.Rheine/املزيد عن مراكز الرعاية اليومية يف راينه

نتمنى لكام وقتاً ممتع خالل قراءة الكتيب

غالًبا ما يُطلق عىل مراكز رعاية األطفال اليومية
/Kindertageseinrichtungen االسامء التالية: 

روضة أطفال/Kindergarten أو مراكز حضانة يومية 
.Kita/أو كيتا Kiga/أو كيغا Kindertagesstätte/

ملحة عن مركز رعاية األطفال 

Kindertageseinrichtungen/اليومية

  STEP-Kreis Steinfurt ElternPortal إن موقع
هو موقع إلكرتوين تقدم فيه جميع مراكز الرعاية 

 النهارية ومراكز الرعاية النهارية 
نفسها مبلف تعريف موجز.

سوف تجد STEP إذا أدخلت املصطلحني 
»STEP« و »Rheine« يف محرك البحث.

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

 QR STEP Steinfurt :كود
بوابة الوالدين

قم بالتسجيل هنا!
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Kita/الوظيفة التعليمية للكيتا

إن الهدف من الكيتا/Kita هو 
رعاية وتربية وتعليم طفلكام،

لدى مراكز الرعاية اليومية، متاماً مثل املدارس، 
مهمة تعليمية. يف قانون تعليم األطفال

Kinderbildungsgesetz/ (KiBiz) يف والية نورد 
راين ويستفاليا نصت املادة 2 فيه عىل أن مركز 

الرعاية اليومية كيتا/Kita لديه مهمة تعليمية 
وتربوية ورعاية.

يتم تنفيذ هذه املهمة يف الحياة اليومية ملركز 
الرعاية اليومية الكيتا/Kita بطريقة مرحة، وهذا 
هو السبب يف أن األطفال واألبوين يعتربون هذا 
أمرًا مسلاًم به. عىل سبيل املثال،فإن تعليم اللغة 
لكل األطفال يتم من خالل طريقة تعليم اللغة 

لالستعامل اليومي.

عرض لطريقة التعليم

تصدر كل منشأة عرض لطريقة التعليم  
لطفلكام. إنها توفر معلومات حول مستوى 

تطور طفلكام واألشياء التي يفضلها وقدراته، 
وتوفر أيضاً وذلك عىل سبيل املثال معلومات 

عن صداقاته.

يف املناقشات املشرتكة واألحاديث عن تطور 
الطفل مع الوالدين يقدم املربيون/املربيات 

معلومات عاّم تعلمه الطفل ومع من يحب أن 
يلعب وماذا يحب أن يلعب.

إن عرض الطريقة التعليمي تخص طفلكام حيث 
ميكنه يف أي لحظة أن يطلع عىل مضمونها )مثل 
الصور أو اللوحات( يف الكيتا/Kita. يف حالة ترك 

الطفل للكيتا/Kita عىل سبيل املثال من أجل 
الذهاب إىل املدرسة، فإنه يحصل هذه الوثائق.

تعليم اللغة لالستعامل اليومي

إن تعليم اللغة لالستعامل اليومي هو مفهوم 
ميارس يف كل دور الكيتا/Kita يف نورد راين 

ويستفاليا من أجل تقديم أفضل تطور لغوي 
ممكن لألطفال.

إن الكيتا/Kita بهذه الطريقة تقوي تعلم اللغة 
لكل األطفال املوجودين يف مجموعة واحدة. 

يتعلم األطفال اللغة من خالل اللعب املشرتك 
مع األطفال اآلخرين من خالل التعبري عن 

احتياجاتهم وعن طريق استخدام اللغة التي 
يستعملها الكبار يف السن.

ميكن للكيتا/Kita دعم هذه العملية 
التعليمية بشكل جيد وجعل الجو مشجعاً 

للتكلم، عىل سبيل املثال، تشجيع األطفال أن 
يسألوا عن الحليب أو الجبنة أثناء تناول طعام 
اإلفطار وأن يقوموا بالسؤال عن األلعاب أو أن 

يتم تقديم ألعاب القافية والغناء لهم.

باإلضافة إىل الكيتا/Kita، هناك أيًضا إمكانية 
تقديم الرعاية للطفل يف روضة الرعاية اليومية أو 

يف مجموعة لعب.

رعاية األطفال النهارية )كيتا( هي شكل من أشكال 
الرعاية األرسية املرنة واملوثوقة وهي مناسبة 

بشكل خاص لألطفال دون سن الثالثة ، حيث يتم 
رعاية 5 أطفال كحد أقىص يف مجموعة أطفال.

تتم يف معظم الحاالت رعاية األطفال يف منزل 
عامل الرعاية النهارية. ميكنك الحصول عىل مزيد 

من املعلومات من النصائح املتعلقة بالرعاية 
النهارية لألطفال يف جمعية كاريتاس راين.  

إن رعاية األطفال يف مجموعة اللعب 
مناسبة أيًضا لألطفال دون سن الثالثة. 
مجموعات اللعب املعروفة أيًضا باسم 

مجموعات (Wichtelgruppen) أو مجموعات 
(Loslösegruppe)عادة ما تجري أربعة أيام يف 

األسبوع.

 ميكنك الحصول عىل مزيد من املعلومات 
 من مركز تعليم األرسة (FBS) أو 

.TV Jahn أو (JFD) خدمة الشباب واألرسة

بالرغم من أن كل الكيتا/Kita يف نورد راين 
ويستفاليا لديها نفس املهمة لتقديم الرعاية 

والرتبية والتعليم لألطفال، إال أن كل كيتا/
Kita تختلف عن األخرى. ال تختلف الكيتا/

Kita عن بعضها البعض فقط من ناحية الكرب 
وعدد األطفال املوجودين فيها، إمنا يختلف أيضاً 

مفهومها التعليمي والعروض املقدمة للوالدين.

Kita/املسؤول عن الكيتا

ميكن وصف املسؤول عن 
الكيتا/Kita بكلمة أخرى 

 بأنه هو »املشغل«.
إنه ميول املؤسسة جزئياً 
ويتخذ قرارات بخصوص 

أشياء كثرية ويتحمل 
.Kita/مسؤولية مايجري يف الكيتا 
وليك يتمكن الوالدين من اختيار 

املؤسسة املناسبة فإنه ال يوجد فقط 
مسؤول واحد، إمنا العديد من املسؤولني.

الكيتا/الكيتا/

إن الكنيسة الكاثوليكية أو الربوتستانتية 
يف راينيه هي املسؤولة عن مراكز الرعاية 

النهارية ، باإلضافة إىل خدمات الشباب 
 Arbeiterwohlfahrt ،Kinderland ، واألرسة

، جمعية كاريتاس ، منظمة قرية 
 educcare ، الشباب املسيحية يف أملانيا

  Bildungskindertagesstätten gGmbH
ومبادرات الوالدين املختلفة.

لذلك تستطيعان كوالدين االختيار بني املسؤولني 
املختلفني عن الكيتا/Kita والعروض. ومن املمكن 

أن يقدم الرشح التايل لكام مساعدة يف اختيار 
الكيتا/Kita املناسبة.

أنواع الرعاية
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حجم املجموعات / نوع املجموعات

تحتوي الكيتا/Kita عىل مجموعات مختلفة 
وكثرية. يوجد يف بعض الكيتا/Kita يف راينه/

Rheine خمس مجموعات لألطفال والبعض 
اآلخر يحتوي عىل مجوعتني 
وحسب عمر األطفال يكون 

حجم املجموعة مختلفاً.

تتم رعاية األطفال يف 
بعض الكيتا/Kita يف 

مجموعات يكون فيها 
عمر األطفال مختلفاً، 
 Kita/ويف بعض الكيتا

األخرى تتم رعاية األطفال يف 
مجموعات يكون عمر األطفال فيها متقارباً )عىل 
سبيل املثال كل األطفال الذين عمرهم 4 سنوات 

يكونوا يف مجموعة واحدة(

من املمكن أن يزور األطفال ذوو اإلعاقات أو ذوو 
االحتياجات الخاصة أيًضا مجموعة إضافية تضم 
16–14 طفل أو مجموعة عالجية تربوية من 8 

إىل 11 طفل. يقدم هذا النوع من الرعاية يف روضة 
Rheine يف .راينه Dreikönigs-Kindergarten

Kita/العاملون / العامالت يف الكيتا

تتم إدارة الكيتا/Kita دامئاً من قبل إدارة املنشأة.
يوجد عند بعض املؤسسات املسؤولة مجموعة 

إدارية مسؤولة أو إدارة مختصة تقوم برعاية 
عدة منشآت بنفس الوقت.

تتم رعاية األطفال من قبل أخصائيني تربويني 
ومربني و مربيات ومربني اجتامعيني ومربيات 

اجتامعيات ومعالجني تربوين ومعالجات 
تربويات. يرشف أيضاً أحياناً املعالجون  مثل 

معالجي ومعالجات الكالم واملعالجني املهنيني أو 
املعالجني بالسيطرة الحركية، ويعمل املعالجون 

الفيزيائيون أيًضا لبضع ساعات يف الروضة.

باإلضافة إىل ذلك ، غالباً ما يتم دعم املوظفني 
األخصائئني من قبل متدربني أو متدربات الذين 

يقومون بتدريب مدريس أو تدريب طوعي أو 
سنة االعرتاف كجزء من دراستهم املهنية.

يعمل يف الكثري من هذه املؤسسات مسؤول فني 
عن املبنى أو موظفو إدارة شؤون السكن سوياً 

مع مجموعة املرشفني.

أوقات الرعاية

توجد حسب قانون الكيتا/KiBiz Kita عدد محدد 
 .Stundenbuchungen/من ساعات الحجز

 ميكنكام أن تقررا كوالدين 
إن كان طفلكام يحتاج إىل 

25 ساعة يف األسبوع	 
35 ساعة يف األسبوع	 
45 ساعة يف األسبوع	 

Kita/من الرعاية يف الكيتا

يتم تحديد ساعات الحجز هذه يف عقد الرعاية 
وتبقى سارية طيلة سنة الرعاية املتفق عليها.

إضافًة إىل أوقات الرعاية توجد أوقات محددة 
تسمى أوقات الرعاية األساسية، ألنه من املهم 

جداً لطفلكام أن يكون هناك أوقات ثابتة ودامئة 
.Kita/للحضور إىل الكيتا

ميكنك العثور عىل اللوائح الدقيقة التي يتم 
مبوجبها تقديم أوقات الرعاية يف »مركز الرعاية 

 النهارية الذي تريده يف موقع
 STEP )انظر الصفحة 18(

أوقات بدء الدوام / أوقات انتهاء الدوام

تبدأ سنة الكيتا/Kita يف أول يوم من شهر 
أغسطس/آب وتنتهي يف 31 يوليو/متوز وتبدأ 

عطلة طفلك يف الكيتا/Kita حسب ابتداء 
عطلة الكيتا/Kita حيث أنه من املمكن أن تبدأ 

عطلة طفلك يف منتصف 
أغسطس/آب او 

منتصف يوليو/متوز.

 Kita/تحدد الكيتا
 Rheine/يف راينه

أوقات بدء الدوام 
حسب متوسط حاجة 
الوالدين باالشرتاك مع 

مجلس اآلباء يف املؤسسة. ميكن العثور عىل 
STEP ساعات العمل ملراكز الرعاية النهارية يف

ميكنكام االطالع عىل أوقات بدء الدوام يف الكيتا/
ميكنك قراءة نظرة عامة تقريبية عن موعد إغالق 

   . STEP مركز الرعاية النهارية املطلوب« يف«
من ناحية مبدئية فإنكام ستحصالن كوالدين عىل 

برنامج عن أيام إغالق الكيتا/Kita يف كل كيتا/
Kita ويف وقت مبكر.

يجب عليكام أن تختار وبشكل ثابت 
 

إما 25 أو 35 أو 45 ساعة حجز.

12
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مجموعة شكل 2 

 ميكن رعاية األطفال الذين 
اليتجاوزون سن الثالث سنوات (U3) يف 

 مجموعة “Krippengruppe„ والتي 
تحتوي عىل عرشة أطفال.

مجموعة شكل 1

ميكن رعاية األطفال الذين 
يرتاوح عمرهم بني سنتني إىل 
ست سنوات يف مجموعات 

تتضمن عرشين طفل.

مجموعة شكل 3

 ميكن رعاية األطفال بني ثالث
 إىل ست سنوات يف مجموعات 

تتضمن 25 طفل.
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الرعاية

بناًء عىل طول مدة رعاية طفلك يف املنشأة ، 
ميكنه أن يتناول وجبتي اإلفطار الغداء هناك.

 Kita/يحرض األطفال يف بعض الكيتا
طعام اإلفطار معهم، ويف بعض 
الكيتا/Kita األخرى يوجد عرض 

للحصول عىل طعام اإلفطار 
والتي يجب دفع مبلغ ضئيل 

مقابلها.

كذلك فإن طعام الغداء 
يجب دفع مبلغ مقابله 

ويحرض من قبل العديد من 
املوردين أو يتم تجهيزه.

مفاهيم تعليمية

تتطلب التعليم والرتبية والرعاية أن تقوم مراكز 
الرعاية اليومية بكتابة مفهوم تربوي يتم فيها 

 توضيح موقفها ونهجها األسايس. 
هناك مناهج مختلفة، سنذكر هنا اثنني منها عىل 

سبيل املثال.

بعض الكيتا/Kita تعمل وفقا للنهج الظرفية. 
وهذا يعني أن الطفل هو مركز االهتامم بقصة 

حياته وظروفه املعيشية. إن مرافقة ودعم 
األطفال يف معالجة التجارب والخربات أمر مهم 

للغاية. من خالل فهم املايض يطور األطفال 
مهارات اجتامعية وعاطفية للمستقبل.

يعمل آخرون وفقا لعلم أصول »الريجيو 
الرتبوي«. هنا يتم تبني نظرية أن الطفل هو 
منشئ تطوره ومعرفته وقدرته، ويتعلم جيدا 

عندما يكون متحمًسا أو معجباً بيشء ما.

تركز العديد من الكيتا/Kita عىل نقاط أساسية 
خالل عملها، عىل سبيل املثال: دعم حركة 

األطفال بشكل خاص أو تربية تحببه بالطبيعة 
والحيوانات. البعض اآلخر يعمل حسب مشاريع 

محددة، والتي تتضمن الربامج التعليمية املختلفة 
لألطفال.

بعض الكيتا/Kita حصلت لهذه النقاط األساسية 
عىل تخصصية وحصلت عىل ترخيص خاص، عىل 
 Kita/سبيل املثال: بيت الباحثني الصغار أو كيتا

اللغات أو كيتا/Kita الحركة والتغذية أو إلخ..

فرتة التأقلم

توصف فرتة التأقلم الفرتة األوىل لطفلك يف 
الكيتا/Kita. بغض النظر عن عمر طفل، فإن 

األيام األوىل يف كيتا/Kita جديدة ومع الغرباء 
ستكون فرتة مثرية للغاية.

 ليك ميكن لطفلكام أن يتأقلم بشكل جيد 
 يف الكيتا/Kita وليتمكن من بناء عالقة جيدة

  مع املوظفني األخصائيني، فإن البداية 
الجيدة مهمة للغاية.

هذا يتطلب انفصال وانفكاك عنكام كوالدين 
وبناء ثقة مع األشخاص املسؤولني الجدد. 

إن هذه املرحلة تكون موجهة من قبل الطفل 
وتستمر فرتات مختلفة.

من املهم جداً أن تقوما كوالدين مبرافقة 
الطفل يف فرتة التأقلم هذه وتقديم 

الوقت الكايف لذلك. علی سبیل المثال، 
ینبغي أن يكون توقیت العمل املهني 

متناسق مع مرحلة التأقلم حيث يكون 
تحدید أول يوم للعمل بعد أول يوم 

.Kita/لطفلك يف الكيتا

باإلضافة إىل ذلك، ال ميكن بدء التأقلم 
يف األول من أغسطس/آب أو يف اليوم 

األول من الدوام يف الكيتا/Kita بعد 
انتهاء اإلجازة، حيث يتم تأقلم األطفال 

 »الجدد« واحدا تلو اآلخر.

 Kita/الرجاء القيام باالستعالم لدى الكيتا
التابع ابنكام لها عن مجرى فرتة التأقلم 

وخصص الوقت الكايف )عىل األقل أسبوعني( 
حيث تقوما يف هذا الوقت بالحضور مع 

طفلكام إىل الكيتا/Kita وبعد ذلك وخطوة 
بخطوة )فقط عند الطلب( أن تكونا جاهزين.

إنه من املهم جداً لطفلكام ولكام أيضاً أن تكون 
البداية جيدة لتتمكنا من االستمتاع واالستفادة 

أكرب قدر من فرتة الوجود يف روضة األطفال.

خصصا الوقت الكايف 
لفرتة تأقلم طفلكام!
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الدمج

ثقا بإحساسكام الخاص وحاوال 

التحدث مع األخصائيني!

العمل املشرتك مع الوالدين

كأبوين تعتربان مهامن جداً للتواصل مع الكيتا/
Kita. حيث أنكام تعرفان طفلكام جيداً وتعرفان 
ماذا يحب أن يلعب وماذا يحب أن يأكل وماذا 

تعلم حتى اآلن وماهي التجارب التي خاضها.

لذلك، ترغب الكيتا/Kita يف الدخول يف »رشاكة 
تعليمية« معكام - ال لتحل مكانك كأحد 

الوالدين، بل لتقديم رعاية مكملة لدور األرسة.

سيتم يف العديد من املناسبات التحدث معكام، 
عىل سبيل املثال: عند إحضار واستالم طفلكام 

وذلك يف موعد للتحدث  متفق عليه مسبقاً 
مع الوالدين ويف أمسيات الوالدين وكذلك يف 

الحفالت واملناسبات.

تهتم العديد من الكيتا/Kita بالدعم النشيط 
يف أعامل الحدائق أو البناء عىل نطاق صغري 

أو القيام بإعداد بعض أطباق الطعام أثناء 
املناسبات.

تستطيع من خالل نشاطات الوالدين أن تصبحا 
عضوين يف الجمعية املسؤولة عن املنشأة وذلك 

عن طريق عقد الرعاية.

إن دمج األطفال ذوي اإلعاقة يف الكيتا/Kita يف 
راينه/Rheine ميارس بشكل طبيعي منذ سنوات 
عديدة .تتم تقريبًا يف جميع دور الحضانة رعاية 

 األطفال ذوي اإلعاقة وغري املعوقني مًعا.
هناك أيضاً مؤسسة يف راينه/Rheine حيث 

ميكن فيها رعاية األطفال ذوي اإلعاقة 
أو غري املعوقني يف مجموعات إضافية أو 

مجموعات عالج تربوي.

يوجد باإلضافة إىل األطفال الذين يعانون 
من إعاقة ذهنية أو جسدية أطفال ال 
يتقنون اللغة أو أطفال يحتاجون من 

ناحية تطورهم االجتامعي والعاطفي إىل 
 رعاية خاصة. 

يتم دعم األطفال الذين »يحتاجون إىل 
رعاية إضافية« سوياً مع كل األطفال 

اآلخرين يف الكيتا/Kita بشكل مكثف.

يف بعض األحيان تالحظان كوالدين أن 
طفلكام لديه احتياجات »خاصة« قبل االنضامم 
إىل الكيتا/Kita،أو أنكام تالحظان ذلك فيام بعد 
أثناء اللعب مع األطفال اآلخرين يف فرتة الكيتا/

.Kitazeit

 Kita/لذلك اطلبا التحدث مع املختصني يف الكيتا
والتفكري معاً حول ما هو جيد لطفلكام أو كيف 
ميكنكام دعم طفلكام. تتم بالطبع املحادثات مع 

الوالدين برسية تامة.

إذا كانت لديكام أسئلة حول الدمج يف 
الكيتا/Kita أو مركز الحضانة الرتبوي العالجي 
Kiga  أو مخاوف محددة أو رغبات بخصوص 

رعاية طفلكام املعاق أو ترغبا يف الحصول 
عىل استشارة لالنتقال إىل املدرسة االبتدائية، 

  Winnemöller ميكنكام االتصال بالسيدة
يف قسم تقديم املشورة املتخصصة يف 

 Fachberatung für مؤسسات الرعاية اليومية
/Kindertageseinrichtungen يف مدينة راينه
/Stadt Rheine. هي تقدم الرعاية للوالدين 

بغض النظر عن املؤسسة. لالتصال بها ميكنكام 
الحصول عىل املعلومات يف الصفحة 18
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اشرتاكات الوالدين

45 ساعة. 35 ساعة. 25 ساعة. الدخل السنوي

0,00 € 0,00 € 0,00 € حتى € 30.000 

99,65 € 63,91 € 57,50 € حتى € 36.000

163,56 € 104,77 € 94,52 € حتى € 48.000

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

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

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

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

494,19 € 349,04 € 317,14 € مافوق € 96.000

مراكز عائلية 

الفرتة االنتقالية من الكيتا/Kita إىل املدرسة

يعترب االنتقال من الكيتا/Kita إىل املدرسة 
االبتدائية تجربة مثرية وتدعو للسعادة لكل طفل.

 Kita/وليك يتم االنتقال بشكل جيد تعمل الكيتا
واملدارس االبتدائية ضمن برنامج مشرتك سوياً.

يتم التسجيل يف املدارس دامئاً يف شهر نوفمرب/
ترشين الثاين من السنة السابقة للدخول إىل 

 املدرسة.

كذلك تتم إقامة ندوات لتقديم املعلومات 
بهذا الخصوص من قبل الكيتا/Kita واملدارس 

االبتدائية بشكل مشرتك لتقديم املعلومات 
الرضورية يف الوقت املناسب لكام كوالدين. 

 وحيث أن رشط كون املدرسة يف منطقة
 سكنكام قد ألغي فإنه بإمكانكام القيام

باختيار أية مدرسة ابتدائية.

 إن املركز العائيل/Familienzentrum هو 
 كيتا/Kita حصلت عىل ترخيص لتصبح 

.Familienzentrum/ مركز عائيل

تقدم هذه الكيتا/Kita باإلضافة إىل املهامت 
 املوكلة إليها يف مركز العائالت استشارات 

 إضافية وعروض مساعدات للعائالت. 
 ميكن أن تقوم كل العائالت القريبة من ال

كيتا/Kita بأن تستفيد من هذا العرض.

 ترتبط العروض بتعليم األرسة ورشاكة
 األبوة واألمومة والرعاية اليومية والتوفيق

بني األرسة والعمل.

تتعاون مراكز األرسة مع العديد من 
املؤسسات األخرى يف راينه/Rheine، عىل 
سبيل املثال. املدارس ومراكز تعليم األرسة

/Familienbildungsstätten، ومراكز اإلرشاد 
والكيتا/Kita األخرى.

 Kita/19 كيتا Rheine/يوجد يف راينه 
 حصلت عىل ترخيص كمراكز عائلية. 

 تعمل سبعة من هذه الكيتا/Kita سوياً 
مع مراكز عائلية أخرى يف الشبكة.

يجب أن يقوم الوالدان بدفع مبلغ شهري إىل الكيتا/Kita التي تقوم برعاية طفلهام. يتم تحديد املبلغ 
حسب دخل املسؤول عن الطفل )الوالدين(.

الجدول التايل يعطي فكرة مبدئية عن اشرتاكات الوالدين يف الكيتا/Kita يف سنة 2022/2023.

 مبا أن سنة الكيتا/Kita تبدأ يف 1 أوغسطس
 /آب يتوجب عىل الوالدين أن يدفعا االشرتاك 

 Kita/يف هذا الوقت حتى إذا كانت الكيتا 
 يف هذا الوقت مغلقة بسبب العطلة أو أن 

فرتة تأقلم طفلكام مل تبدأ بعد.

ميكنكام الحصول عىل معلومات إضافية من 
 .Stadt Rheine/املوقع االلكرتوين لبلدية راينه

أدخال يف مكان البحث املصطلح التايل  
.Kindergarten-Elternbeiträge

 Jugendamt/سيقوم موظفو دائرة رعاية الشباب
بإعالمكام عن موعد دفع قسط االشرتاك وقيمته 

)انظر الصفحة 18(.
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 سيتلقى يف نهاية شهر سبتمرب/أيلول 	 
جميع اآلباء واألمهات الذين مل يذهب 

أطفالهم إىل دار الحضانة )كيتا( بعد رسالة 
معلومات من مكتب رعاية الشباب.

يحتاج األطفال األصغر سًنا الذين تقل 	 
 أعامرهم عن سنتني وذلك بعد 13 

أكتوبر/ترشين األول من عام القبول إىل 
 حضانات نهارية خاصة بها أماكن 

لألطفال دون سن الثانية.

آخر موعد للتسجيالت. يجب أن تكون بحلول 	 
STEP هذا الوقت قد سجلت طفلك عرب

 ميكنك التسجيل يف ما يصل إىل خمسة 	 
 مراكز رعاية نهارية أو حضانات نهارية.
 ومع ذلك  يجب عليك فرز التسجيالت

يف STEP وفًقا لألولوية.

توجد خالل هذا الوقت يف جميع دور 	 
الحضانة أياًما مفتوحة للمواطنني.

تعرف عىل املزيد حول مراكز الرعاية 	 
STEP النهارية والرعاية النهارية يف

سيتم فحص التسجيالت املتعددة. 
يقوم مكتب رعاية الشباب ودور 

الحضانة بتنظيم قبول األطفال.

ستربم دور الحضانة يف غضون 
األشهر القليلة القادمة عقد 

رعاية األطفال معك.

يبدأ طفلك مبرحلة التأقلم 
يف مركز الرعاية النهارية.

سيتم يف بداية شهر فرباير/
شباط إرسال املوافقات أو 

الرفض ملركز الرعاية النهارية.

الطريق إىل مركز الرعاية النهارية )الكيتا(

معلومات حول مرحلة التسجيل

تتم مرحلة التسجيل يف دار الحضانة 
)كيتا( دامئًا يف األول من أغسطس/

آب يف خريف العام السابق.

نهاية سبتمرب/أيلول

منتصف نوفمرب/ترشين الثاين

إعتباراً من مارس/آذار

من أغسطس/آب

شهر فرباير

من سبتمرب/أيلول حتى منتصف 
نوفمرب/ترشين الثاين

أيام الباب 

املفتوح

 ستتلقى تأكيًدا تلقائيًا لتسجيلك 	 
 STEP عن طريق الربيد اإللكرتوين عرب

ال يُقصد بالتسجيل عرب اإلنرتنت أن يكون بديال 	 
للقاء شخيص معك. يرجى استخدام »األيام 

املفتوحة للمواطنني« أو تحديد موعد منفصل 
 إللقاء نظرة عىل مركز الرعاية النهارية 

أو التعريف عن نفسك هناك.

الطفل أ

الطفل أ
الطفل ب

الطفل ب
 ديسمرب/كانون األول
إىل يناير/كانون الثاين

رفض
قبول

الكيتا/الكيتا/

 التسجيالت خالل العام
ميكنك التسجيل يف STEP يف أي وقت. ومع ذلك ، غالبًا ما يكون من الصعب العثور عىل مكان للرعاية 

النهارية »يف غضون فرتة قصرية« إذا قمت بالتسجيل خارج مرحلة التسجيل العادية هذه. إذا كان 
لديك أي أسئلة أخرى يرجى االتصال بالخط املبارش STEP)انظر الصفحة 18(

شهر نوفمرب/ترشين الثاين
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املسؤوالت / املسؤولون

 أسئلة عامة بخصوص 

Rheine/يف راينه Kita/الكيتا

 Stadt Rheine, Jugendamt 
Frau Käschner 

T 05971 939 - 501

Stadt Rheine, Jugendamt 
Frau Thünte 

T 05971 939 - 247

Elternbeiträge/ اشرتاكات الوالدين

 ميكن االتصال مبوظفي/موظفات 
 (Elternbeiträge) مساهامت الوالدين 

عن طريق تفاصيل االتصال التالية.

Stadt Rheine, Jugendamt 
T 05971 939 - 508 
T 05971 939 - 509 
T 05971 939 - 519 
T 05971 939 - 965 
T 05971 939 - 577 

 أو
kindergarten@rheine.de

Kita/الدمج يف الكيتا

Stadt Rheine, Jugendamt 
Frau Winnemöller 
T 05971 939 - 241 

STEP

 إذا كانت لديك أي أسئلة أو كنت
، STEP بحاجة إىل دعم بخصوص 
فالرجاء عدم الرتدد يف االتصال بنا.

T 05971 939 - 999 
step@rheine.de 

Rheine/يف راينه Kita/الكيتا

 ميكنك العثور عىل تفاصيل االتصال
. STEP مبراكز الرعاية النهارية يف 

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

إيجاد الكيتا/Kita املناسبة لطفيل

من املمكن أن تشعرا باالرتباك عند البحث عن الكيتا/Kita املناسبة بسبب األنواع املختلفة من الكيتا/
 Kita/وعددها الكبري. ميكنكام تسهيل هذه املهمة عىل نفسكام إذا قمتام عند البحث عن الكيتا Kita

املناسبة باإلجابة عىل األسئلة التالية.

يف أية كيتا/Kita يوجد مكان شاغر؟	 

متى تحتاج إىل مكان للرعاية.	 

كم هو عمر طفيل عند الدخول إىل الروضة؟ إذا كان عمر طفيل بتاريخ31  	 
أكتوبر/ترشين األول يف سنة الدخول إىل الكيتا/Kita ال يكون قد تجاوز السنتني، 

فإنني بحاجة إىل كيتا/Kita U2 فيها رعاية ملن هم دون السنتني من العمر.

كم عدد الساعات التي يجب أن تتم فيها رعاية طفيل؟	 

 كيف سيتم التوافق بني الكيتا/Kita ومامرسة املهنة؟	 
البدء بالعمل مقابل االندماج.   

وقت العمل مقابل وقت الرعاية.   
الغياب عن العمل مقابل مرض طفيل.  

هل توجد نقاط تربوية مهمة بالنسبة يل؟	 

 ماهي الكيتا/Kita التي يتم الوصول إليها بسهولة )عىل سبيل املثال: بواسطة 	 
الباص أو يف الطريق إىل العمل أو يف الطريق إىل مدرسة األخ أو األخت إلخ..(؟

يف أية كيتا/Kita سيشعر ابني باالرتياح؟	 

 تعرف عىل مراكز الرعاية النهارية (Kitas) املختلفة يف راينه.
حاوال العثور عىل كيتا/Kita تتوفر فيها الكثري من رغباتكام وثقا بإحساسكام عند البحث عن الكيتا/

Kita الصحيحة واملناسبة لطفلكام ولكام.

 QR STEP Steinfurt :كود
بوابة الوالدين
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استمتعا سوياً مع طفلكام

!Kita/بفرتة دوامه عىل الكيتا 

متت صياغة هذا املنشور ضمن إطار 
الحوار النوعي باالشرتاك مع كل 

 Rheine/مراكز رعاية األطفال يف راينه
ومجلس اآلباء التابع ملكتب رعاية 

.Jugendamt/الشباب

Arabisch

 النارش
Stadt Rheine, Jugendamt 

Klosterstraße 14 
48431 Rheine 

T 05971 939 - 0

 النسخة
أيار/مايو 2022

 تصميم وعرض
Pascale Gatto, www.pascalegatto.de

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

 صور
istockphoto.com: kali9, Lordn, monkey-

 businessimages, BraunS, Andrey_Kuzmin,
Imgorthand, portishead1, Sasiistock, FamVeld


