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والدین عزیز، 

شام بحیث یک خانواده زمان زیادی باهم رشد منوده اید، کودک خود را خوب شناخته اید و باهم 
روند روزانه را توسعه داده اید. برای کود کان ارتباط با والدین و اشخاص دیگر نزدیک خانواده در 

سالهای اول زنده گی خیلی مهم است. مراقبت خوب و قابل اعتامد در یک مهد کودک به اطمینان 
برای شام یک ستون برای طرح و سازمانی کردن زنده گی خانواده گی شام است. 

 در حدود ۴۰ مهد های کودک در شهر راینی آرزوی همهگانی ما است، 
برای شام حتی املکان بهرتین مراقبت برای کودک شام عرضه مناییم. 

برای اینکه امکانات مراقبت و- ساختارها در سالهای گذشته همیشه توسعه یافته است، 
میخواهیم توسط این راهمنا معلوماتهای مهم بدسرتس شام قراربد یهیم. امکانات که یک 
Kita به شام عرضه میکند، و همچنان نیاز و مقررات که به شام والدین متوجه میشسوند، 

درا ینجا بطور مخترص یافته میتوانید. 

 مراقبت روزانه کودک میخواهد به شام بحیث خانواده کمک کند برای کودک 
شام باهم یک پرورش، مراقبت و آموزش عرضه مناید. 

من به شام و کودک شام یک دوره و زمان مهیج Kitazeit را با د قایق و تجارب گرانبها ارزو میکنم.

Rheine, im Mai 2018

شهرد ار

شهرد ار



برای اینکه یک بررسی داشته باشیم،

کدام Kitas در نزدیک خانه ما هستند 	 
در کدام Kitas جای خالی است	 
از چه طرح های آموزشی استفاده میشود 	 
Kitas از داخل چطور معلوم میشود	 

شام میتوانید، از Kitaplaner استفاده کنید.

والدین عزیز، 

شام برای کودک خود در جستجوی جای در Kita هستید 

میخواهید بدانید، که مرحله ثبت نام چطور است، چي 

طرح های آموزشی در Kitas وجود دارد و میخواهید 

بدانید، که «Stundenbuchung» چیست؟ 

بخود وقت بدهید، را هنامی ذیر را بررسی کنید و 
 

 Rheine در مورد مهد های کودک در شهر 
اطالعات بدست بیاورید.

از خواندن و مطالعه لذت بربید!

 مهد های کودک اکرثاً همچنان نامیده میشوند
Kindergarten, Kindertagesstätte, 

.Kiga oder Kita

بررسی مهد های کودک 

 Stadt Rheine Kitaplaner یک صفحه انرتنت 
است، که در آن همه مهد های کودک، مراقبت 

روزانه و گروه های بازی خود را توسط یک 
پروفایل کوتا معرفی میکنند.

 شام این Kitaplaner را پیدا کرده میتوانید،
 «Kitaplaner« که در ماشین جستجو نام 

و »Rheine» بنویسید.

 QR-Code 
 Kitaplaner 

Rheine
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انواع مراقبت  Kita ماموریت آموزيش

 در Kita هدف از مراقبت،
پرورش و آموزش کودک شام است.

Kita مثل یک مدرسه ماموریت آموزيش دارد. در 
Kinderbildungsgesetz/ (KiBiz) ایالت نورد 

 راین- ویستفالن درماده ۳ نوشته است، 
که Kitas بطور جدا گانه ماموریت آموزش، 

پرورش و مراقبت را دارد.

در روند روزانه Kita این ماموریت بازیگوشانه 
عملی میگردد. از همین ملحوظ کودکان و 

 والدین این روند را طبعی میدانند. 
 بطور مثال زبان همه کودکان از نگاه 

طرح ادغام روزانه توسعه داده میشود. 

مستندات آموزشی

هر مهد کودک برای کودک شام مستندات 
آموزشی را ایجاد میکند. این مستندات 

معلومات میدهد راجع به پیرشفت کودک 
شام، عالقمندی و مهارت و همچنان بطور 

مثال دوستی کودک.

در مصاحبات والدین \ مصاحبات پیرشفت 
مربی ها به شام اطالع میدهد، که کودک 
شام چه چیز ها یاد گرفته است و با چه 

چیز ویا با چه کسی به خويش بازی میکند.

 مستندات آموزشی مال کودک شما است، 
 کھ محتویات آن( عکسھا و یا نقاشیھا

 )درھر زمان در Kita دیده شده میتواند. 
 ھر گاه کودک شما Kita را ترک میکند، 

 بطور مثال کھ بھ مدرسھ برود، ھمھ 
مستندات شان برایش تحویل داده میشود. 

 

آموزش زبان در ادغام روزانھ 

آموزش زبان در ادغام روزانه یک طرح است، 
که در همه Kita در ایالت نورد راین- ویستفالن 

عملی میگردد، به منظور اینکه کودکان را در 
توسعه زبان تا حد بهرتحامیه و کمک شود.

Kita به این ترتیب زبان همه کودکان یک گروه 
رادر روند روزانه توسعه میدهد. کودکان زبان را 

در بازی های مشرتک با کود کان دیگر یاد میگیرد. 
آنها نیاز های خود را اظهار میکنند، به ترتیب که 

آنها بزرگ ساالن را بحیث مدل زبان دارند. 

Kita میتواند این روند 
آموزشی را به خويب توسعه دهد و محیط را 

زبان تشویقی شکل دهد، بازیهای پرسشی، و یا 
قافیه و آوازبازی را عرضه مناید.

 در پهلوی Kita ممکن است، کودک خود 
را به مراقبت روزانه کودک و یا در یک گروه 

 بازی به مراقبت بدهید. عرضه های آنها از
 Kita خیلی زیاد تفاوت دارد و در این 

راهنام آنها معرفی منیشود. 

اگر چه همه Kita در نورد راین- ویستفالن 
ماموریت مساوی برای پرورش، آموزش و 

مراقبت کودکان را دارند، اما هر Kita به نوع 
دیگر است. نه تنها در بزرگی و تعداد کودکان 

تحت مراقبت تفاوت دارند – همچنان در عرضه 
طرح های آموزشی و عرضه ها برای والدین از 

هم تفاوت دارند. 

Kita حاملین یک

 حامل یک Kita میتواند
 به نوع دیگر«عامل»

Kita یاد کند.

نامربده یک بخش مالی این 
 موسسه را بدوش میگرد، 

در موارد زیاد تصمیم میگیرد و 
مسئول همه روند ها درKita است. 

برای اینکه والدین بین این موسسات تصمیم 
گرفته بتوانند، یک حامل نه بلکه حاملین 

مختلف وجود دارند. در شهر راینی کلیسا های 
کاتولیک و پروتستانت حاملین Kita میباشند. 

همچنان خدمات جوانان و خانواده ها و 
 Kinderland, die Arbeiterwohlfahrt, 

der Caritas Verband و ابتکارهای مختلف 
 والدین حاملین Kita میباشند. خود شهر

راینی حامل نیست.

شام بحیث والدین میتوانید، بین حاملین 
 مختلف و عرضه ها انتخاب کنید. ترشیحات 

در ذیر میتواند، به شام کمک بکند. 
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بزرگی گروه \ شکل گروه

Kitas به نوع مختلف گروه های زیاد دارد. 
برخی از Kitas در شهر راینی ۵ گروه کودکان 
 دارند، دیگران دو گروه دارند. مربوط به این 

 که کودکان چند سال دارند، بزرگی 
گروهایش مختلف میباشند. 

در برخی از Kitas کودکان 
در گروه های به سن های 
مخلوط مراقبت میشوند، 
در برخي از آنها کودکان 

به سن با هم نزدیک 
)بطور مثال همه کودکان 
چهار ساله در یک گروه( 

مراقبت میشوند.

کود کان با معلولیت ویا آنانیکه کمک خاص 
 الزم داشته باشند میتوانند همچنان در یک 
 گروه ۱۴-۱۶ کودک و یا گروه پدا گوژی در 

مانی با ۸-۱۱ کودک مشارکت منایند. این 
Dreikönigs- نوع مراقبت در شهر راینی

Kindergarten عرضه میکند. 

Kitaکارمندان مردانه \ زنانه در

 یک Kita همیشه از جانب یک موسسه
 رهربی میشود. در برخی از حاملین رهربی
 متحد و یا رهربی کار شناسی هستند، که 
چندین موسسات را باهم رهربی میکنند. 

کودکان از جانب کار شناسان آموزشی مثل 
مربیان، آموز گاران اجتامعی، پرستاران در مانی 

و ما نند آنها مراقبت میشوند. برخی از آنها 
بحیث درمان کننده مثل کار شناسان لوگوپیدی، 
ارگو تراپی، موتو پیدی و فیزیو تراپی برای چند 

ساعت در Kita کار میکنند.

 اکرث اوقات این کار شناسان از جانب کار 
آموزان کمک میشوند، که بحیت دانش آموزان، 

 کار آموزی داو طلبانه و یا شناخنت سال 
کار آموزی در چارچوب دوره کارآموزی شان 

 انجام میدهد.

 در موسسات زیادی مستخدم رسایداری 
 و کار مندان اقتصادی موسسه با هم در 

یک تیم کار میکنند. 

ساعات مراقبت

 مطابق به KiBiz برای مراقبت در 
Kita ساعات معین وجود دارد.

شام بحیث والدین باید فیصله کنید، 
که شام کودک خود را برای چه ساعات 

(Stundenbuchungen( 

۲۵ ساعت در هفته	 
۳۵ ساعت در هفته	 
۴۵ ساعت در هفته	 

در Kita به مراقبت داده میتوانید.

این ساعات (Stundenbuchungen) در قرار 
داد مراقبت موافقت میشود و برای متام سال 

مراقبت معترب اند.

عالوه بر این برای ساعات مراقبت «ساعات 
اصلی کار» وجود دارد واز خاطر اینکه برای 

 کودک شام مهم است، به ساعات قابل اعتامد 
و بطور منظم به Kita برود.

 مقررات دقیق، که چه ساعات مراقبت در 
 Kita مورد پسند شام عرضه میشوند، 
 میتوانید Kitaplaner در یافت کنید 

)صفحه ۱۷ دیده شود(. 

اوقات باز بودن و اوقات مسدود بودن

یک سال Kita همیشه از ۱ اگوست آغاز میشود 
و تا به ۳۱ جوالی دوام میکند. مربوط به اینکه 
تعطیالت Kita شام چه زمان است، شاید کودک 
شام در وسط اگوست آغازکند و یا وسط جوالی 

تعطیل شود. 

 در شهر راینی 
Kitas اوقات کار 
خود را مطابق به 

نیاز وسطی والدین 
و والدین موسسات 
تعین میکنند. فلهذا 

میتواند از سال به سال 
دیگر کمی متفاوت باشد. اوقات دقیق باز منودن 

Kitas در Kitaplaner در یافت کرده میتوانید.

همچنان Kitas زیادی در هفته های تعطیالت 
مدر سه ها مسدود میباشند. یک مروری 

کوتاهی، که چه زمان مورد خواهش شام مسدود 
است، میتوانید در Kitaplaner داشته باشید.

 اساساً روز های مسدودیت درهر Kita به 
وقت مناسب به اطالع شام بحیث والدین 

رسانیده میشود. 

شام باید تعهداً در یک سال مراقبت برای 
ساعات ۲۵، ۳۵ و یا ۴۵ تصمیم بگیرید. 

12
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Gruppenform 2

کودکان به سن کمرت از سه 
سال (U3) میتوانند در یک 

«Krippengruppe» همراه با تقریباً 
۱۰ کودک دیگر مراقبت شوند 

Gruppenform 1

 کود کان به سن بین دو 
سال و شش سال میتوانند در 
گروه های کودکان ۲۰ نفری 

مراقبت شوند.

Gruppenform 3

 کود کان به سن بین سه سال 
و شش سال میتوانند درگروه های 

کودکان ۲۵ نفری مراقبت شوند
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غذا

مربوط به اینکه کودک شام در چه مدت در 
یک موسسه مراقبت میشود، میتواند در آنجا 

صبحانه و ناهار بخورد.

در برخي از Kitas کودک 
صبحانه خود را باهم میآورد در 

جای دیگر در مقابل پول کم 
«صبحانه عرضه» میشود.

 همچنان برای ناهار نیز 
پول پرداخته میشود و از 
جانب عرضه کننده گان 

مختلف به Kita آورده میشود 
و یا در داخل Kitas تهیه میشود.

طرحه های آموزيش

برای پرورش، آموزش و مراقبت الزم است، که 
Kita یک طرح آموزشی را بنویسد، که در آن 

 اساسات و روند آموزيش تحریر شده باشد. 
روش های مختلف وجود دارد، که در اینجا از 

دومثال یاد آوری میشود.

 برخی از Kitas نظر به رشایط کار میکنند. 
معنی اش این است که کودک با داستان زنده 
گی اش و رشایط زنده گی اش در وسط قرار 

دارد. همراهی و کمک به کودک در مورد 
پردازش تجارب و حوادث دیده شده خیلی مهم 

است. توسط فهمیدن و احساس کردن گذشته 
ها کودکان در بخش اجتامعی و احساسات برای 

آینده بصورت کا فی رشد میکند. 

 دیگران به اساس آموزش رجیو کار میکنند. 
در اینجا تصور میشود، که کودک سازنده و توسعه 
دهنده دانشمندی و مهارت خود است و بصورت 
خیلی خوب یاد میگیرد، اگر مشتاق یک چیزباشد 

ویا از یک چیز خیلی خوشش آمده باشد.

Kitas زیادی برای کار خود مترکز های خاص 
دارند، بطور مثال حرکات کودک را بصورت 

خاص توسعه دهند، و یا نزدیکی به طبیعت و 
حیوانات را ممکن سازند. دیگران با پروژه های 

مختلف کار میکنند، که آموزش های مختلف 
برای کودک محتوای آن میباشد. 

چندین Kitas برای این نقطه های کانونی 
کار شناسی خاص دارند. و گواهینامه دارند 

 Haus der Kleinen بطور مثال بحیث
 Forscher, Sprach-Kita, Bewegungs- und

Ernährungskita etc..

دوره آشنا شدن

دوره آشنا شدن معنی اوقات اولی کودک شام 
در Kita است. مهم نیست، که کودک شام به 
 Kitas کدام سن است، روز های اول در یک

جدید و اشخاص بیگانه یک دوره هیجان انگیز 
و احساساتی میباشد.

 Kita برای اینکه کودک شام برای همیشه در
خوب عادت کند و ارتباط خوب با کار مندان 

فنی ایجاد کند، یک آغاز خوب خیلی مهم است.

در این حالت جدایی و جایگزینی از والدین و 
ایجاد اعتامد با «شخص» مراقبت کننده الزم 

است. این روند توسط کودک کنرتول میشود و 
مدت طول کشید نش مختلف است.

مهم است، که شام بحیث والدین دوره 
آشنا شدن کودک خود را همراهی کنید و 
برای این کار به خود وقت بدهید. بطور 

مثال آغاز دوباره بکار را از نگاه وقت 
و زمان به دوره آشنا شدن مطابقت 

بدهید، به ترتیب اینکه آغاز روز اول 
کار شام بعد از ساعات آغاز روز اول 

Kitatag کودک شام باشد.

بر عالوه، آشنا شدن به روز اول اگوست 
و یا بروز اول Kitatag بعد از تعطیالت 
آغاز شده منیتواند، برای اینکه کود کان 

«جدید» بعد از همد یگر آشنا میشوند. 

 Kita لطفاً درمورد آغاز دوره آشنا شدن از
خود اطالعات بدست بیاورید و برای این کار 

وقت مناسب را در نظر بگیرید )حد اقل ۲ 
هفته(، که در این روز ها شام با کودک تان 

به Kita بیایید و بعد ازآن اهسته آهسته «تنها 
بروز های که به شام اطالع» داده شود. 

برای کودک شام و همچنان برای خود شام یک 
آغازخوب خیلی مهم است، تا در زمان آینده 

از مهد کودک بدون شکایت لذت برده و از آن 
استفاده بعمل آید. 

شام برای آشنا شدن 
کودک تان به خود 

وقت بدهید!
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مشمولیت

بخود اعتامد داشته باشید و با 

اشخاص فنی صحبت کنید. 

همرای والدین باهم کارکردن

 شام بحیث والدین اشخاص مهم متاس برای 
Kita هستید. شام کودک خود را بهرت میشناسید 

و میدانید، که کودک شام با چه چیز بازی 
میکند، چه چیز خوردنی دوست را دارد و چه 

چیز ها را یاد گرفته و تجربه کرده است. 

Kitas میخواهد با شام «پارترن شیپ پرورش»را 
آغاز کند – برای این منظور نه که شام را عوض 

کنند، بلکه یک مراقبت اضافی راعرضه کنند.

در رشایط زیادی با شام صحبت میشود، بطور 
مثال در مسئله آوردن و پس بردن کودک شام، 
در مصاحبات با والدین، در شام والدین و در 

جشن ها ومجالس. 

Kitas زیادی خوش میشوند از کمک و همکاري 
دراقدامات باغ، کارهای خورد وریزه ساختامنی و 

همچنان اوردن غذا های خانگی به جشن ها. 

 شام در ابتکار های والدین با قرار داد 
 مراقبت خود عضویت اتحادیه حاملین 

را در یافت میکنید. 

مشمولیت کودکان با معلولیت در Kita در شهر 
راینی از سالها مترین زنده گی است. در۳۰ از 
Kitas ۴۰ کودکان عادی و با معلولیت با هم 
مراقبت میشوند. در شهر راینی همچنان یک 

موسسه وجود دارد، که کودکان عادی و 
با معلولیت در گروه های آموزيش درمانی 

مراقبت میشوند. 

در پهلوی کودکان با اختالل ذهنی یا 
جسمی کودکان دیگری هستند، که از 

نگاه زبانی، رشد اجتامعی و توسعه 
احساسی به کمک احتیاج دارند. کودکان 
که «احتیاج به توسعه» دارند، همراه با 
کودکان دیگردر Kita مراقبت میشود و 

بطور منظم توسعه داده میشوند. 

گاهی اوقات شام بحیث والدین قبل 
از شمولیت در Kita درک میکنید، که 

کودک شام نیاز «خاص» دارد. و یا شام 
متوجه این حالت در زمان Kitazeit هنگام بازی 

با کود کان متوجه میشوید. در این صورت با 
همکاران فنی در Kita صحبت کنید و با هم 

حدس بزنید، که برای کودک شام چه چیز خوب 
است و یا شام کودک خود را چطور همکاری 

کرده میتوانید. صحبت های والدین طبعاً رسی 
نگاهداری میشود. 

 Kita اگر شام سوال راجع به مشمولیت در
و یا در آموزش درمانی در Kiga، تشویش 

های خاص و یا نیازهای برای مراقبت کودک 
خود با معلولیت داشته باشید ویا مشاوره 

برای انتقال کودک به مدرسه خواسته 
باشید، شام میتوانید با خانم هاسلامن 

 Frau Hesselmann Fachberatung für
 Rheine شهر Kindertageseinrichtungen
متاس حاصل کنید. این خانم بدون در نظر 
 داشت موسسه مشورت میدهد. داتا های 
 متاس با این خانم در صفحه ۱۷ در یافت 

کرده میتوانید.
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مخارج والدین

۴۵ ساعت ۳۵ ساعت ۲۵ ساعت در آمد ساالنه

0,00 € 0,00 € 0,00 € تا به € 24.000 

94,96 € 60,90 € 54,80 € تا به € 36.000

155,87 € 99,84 € 90,08 € تا به € 48.000

238,74 € 158,31 € 142,56 € تا به € 60.000

316,73 € 207,12 € 187,58 € تا به € 72.000

398,27 € 254,60 € 231,41 € تا به € 84.000

437,31 € 292,31 € 266,80 € تا به € 96.000

470,94 € 332,63 € 302,23 € اضافه از € 96.000

مرکز های خانواده ها

انتقال از Kita به مدرسه

انتقال از Kita به مدرسه برای هر کودک یک 
روند احساساتی و تجریبه پر انتظار است.

برای اینکه انتقال حتی املکان بصورت خوب 
انجام یابد ،Kita و مدرسه های ابتدایی در 

 چارچوب یک همکاری باهم کار میکنند.
 

ثبت نام در مدرسه همیشه در ماه نوامرب سال 
 قبل از شمول در مدرسه میباشد. 

مربوط به این موضوع از خانب Kitas و مدرسه 
ها جلسات اطالعاتی برگذار میشوند، تا به شام 

والدین به موقع معلومات داده شود. برای اینکه 
منطقه های مشخصی مدرسه های ابتدایی وجود 

ندارد، شام میتوانید برای هر مدرسه ابتدایی که 
خواسته باشید، آزادانه تصمیم بگیرید.

Familienzentren مرکز خانواده یک Kita است، 
که گواهینامه مرکز خانواده داشته باشد.

در پهلوی وظایف Kita مرکز خانواده مشاورتها 
 و کمک ها برای خانواده ها عرضه میکند. 
 این میتواند از جانب هرخانواده در محیط 

 Kita استفاده شود – نزدیک به محل سکونت 
و با زحمت کم.

این عرضه ها مربوط اند به آموزش خانواده 
و پارترن شیپ پرورش، مراقبت روزانه کودک با 

توافق خانواده و شغل.

مرکز های خانواده با موسسات دیگر در 
راینی همکاری دو جانبه دارند، بطور مثال 
با مدرسه ها، موسسات آموزشی خانواده، 

 Familienbildungsstätten مراکز مشاورت 
و Kitas های دیگر. 

در شهر راینی Kitas ۱۶ موجود اند، که گواهینامه 
مرکز خانواده دارند. هفت از آنها با دیگر 

مرکزهای خانواده در یک اتحاده همکاری دارند. 

هر دوسال مرکز های خانواده با هم جشن 
بزرگ را بر گذار میکنند. به این جشن شام به 
حیث خانواده از صمیم قلب دعوت هستید. 

برای مراقبت کودک در Kita باید والدین ماهانه یک مبلغ را بپردازند. اندازه این مبلغ مربوط میشود 
به در آمد شخص مستحق رسپرستی )والدین(.

یک مروری کوتاهی در جدول مخارج برای سال ۲۰۱۸\۲۰۱۹ در ذیر دیده میشود. 

برای اینکه سال Kitajahr بتاریخ ۱ اگوست 
آغاز میشود، مخارج والدین نیز از همین تاریخ 
پرداخته میشود، با وجود آنکه اگر Kita در این 
زمان هنوز تعطیل با شد و یا دوره آشنا شدن 

کودک شام هنوز آغاز نه شده باشد. 

اطالعات مزید را از صفحه انرتنت شهر 
راینی بدست آورده میتوانید. درآنجا بنوسید 
Kindergarten-Elternbeiträge اینکه شام از 

کدام تاریخ و به چه اندازه مخارج رابپردازید، 
از جانب کارمندان دفرت جوانان Jugendamt به 

شام گفته میشود )صفحه ۱۷ دیده شود(.
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شخص متاس زن\ مرد یک اشاره به روند ثبت نام

به این ترتیب شام برای 
ثبت نام خوب آماده 

میباشید!

آخر ماه سپتامرب به همه والدین، که کودک 	 
 Jugendamt نیست، از جانب Kita شان در

یک نامه فرستاده میشود.

کودکان کوچولو، که بعد از تاریخ ۳۱ اکتوبر 	 
 Kitas ،سال شمول هنوز دو سالش نباشد
 خاص الزم دارند، که برای کود کان پایین 

از دو سال باشند.

 ثبت نام در Kita میشود، که شام برای 	 
 Kita کودک خود انتخاب میکنید. برای

 Elte, Hauenhorst, Mesum کاتولیک در 
 Pfarrhaus St. Johannes ثبت نام در خانه

der Täufer میشود. 

اگربرای شام ثبت نام بعد از ظهر الی ۱۵ 	 
نوامرب ممکن نباشد، شام میتوانید با آمریت 

Kita از طریق تلیفون قرار مالقات بگذارید و 
کودک خود را در آنجا ثبت نام کنید. 

هنگام ثبت نام باید دفرتچه خانواده و یا 	 
شناسنامه کودک با خود داشته باشید.

 ثبت نام در جای های مختلف مجاز است، 	 
 اما عالمه گذاری میشود، تا به یک خانواده 

دو منظوری فرستاده نه شود.

بعد از موعد ثبت نام )۱۵ نوامرب( و یا در 	 
جریان سال کود کستان خیلی دشوار است 

 Kitaplatz خود بخود» یک جای» 
بدست آورید.

وسط ماه مارچ نامه های قبولی یا ردی برای 	 
یک Kitaplatz از جانب Kita فرستاده میشود.

یا

 سواالت عمومی در مورد 

Kitas in Rheine

 Stadt Rheine, Jugendamt 
Herr Kösters 

T 05971 939 - 501

Stadt Rheine, Jugendamt 
Frau Raade 

T 05971 939 - 247

مخارج والدین

Stadt Rheine, Jugendamt 
Frau Lohmann 

T 05971 939 - 509

Stadt Rheine, Jugendamt 
Frau Hartken 

 T 05971 939 - 508

Stadt Rheine, Jugendamt 
Frau Hummeldorf 
 T 05971 939 - 519

Stadt Rheine, Jugendamt 
Frau Tillmann 

T 05971 939 - 965

Stadt Rheine, Jugendamt 
Frau Wiebe 

T 05971 939 - 577

 Kita مشمولیت در

Stadt Rheine, Jugendamt 
Frau Hesselmann 
T 05971 939 - 241

 Kitas in Rheine عنوان

 داتای متاس Kitas میتوانید در 
Kitaplaner پیدا کنید.

 Kitaplaner Rheine نام برای جستجو 
در ماشین جستجو انتخاب شام بنویسید.

ردی
پذیرش

۱۵ نوامرب

 QR-Code 
 Kitaplaner 

Rheine

دفرت چه 
خانواده

شناسنامه
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برای کودک من Kita درست پیدا کند

شام شاید در Kitas های بسیار ومتنوع خیلی رسیع احساس کنید، که دشوار است « مناسبش» 
 Kita را برای کودک خود در یافت کنید. برای شام بهرت و کمک کننده است، که در جستحوی یک

سوالهای متعددی را بکنید. 

کدام Kita جای خالی دارد؟	 

برای کدام تاریخ من یک جای مراقبت را الزم دارم؟	 

 کودک من چند ساله است برای شمول به مهد کودک؟ 	 
 اگر کودک من بتاریخ ۳۱ اکتوبر سال شمول هنوز دو ساله نه 

شده باشد، من یک Kita را الزم دارم، که مراقبت U2 را عرضه میکند.

چند ساعت باید کودک من مراقبت شود؟	 

 چطور بین Kita و شغل ساز گاری شود؟	 
جای عوضی کار در مقابل دوره آشنا شدن   

ساعات کار در مقابل ساعات مراقبت   
غیابت در شغل در مقابل بیامری کودک  

مترکز های آموزشی وجود دارد، که برای من مهم باشد؟	 

به کدام Kita من بخوبی رسیدگی کرده میتوانم )بطور مثال توسط بس و در 	 
مسیر راه شغل من، به مدرسه کودک خواهر یا برادر و غیره.(؟

در کدام Kita کودک من راحت ترخواهد بود؟	 

 در مورد Kitas های مختلف در راینی از Kitaplaner معلومات بدس بیاورید.
کوشش کنید Kita را پیدا کنید، که نیاز های زیادی شام را بر آورده بتواند و به احساس دل اعتامد 

داشته باشید، که کدام Kita برای کودک شام درست است.
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شامهمرای کودک خود از

دوره Kitazeit لذت بربید! 

 این بروشور در چارچوب گفت و 
گو باکیفیت به مشارکت همه 

موسسات مهد کودک در شهر راینی 
و شورای مشورتی والدین دفرت 

جوانان ایجاد شده است. 

Farsi

 نارش
Stadt Rheine, Jugendamt 

Klosterstraße 14 
48431 Rheine 

T 05971 939 - 0

 زمان
 ماه جون ۲۰۱۸

 طراحی و تصویر
Pascale Gatto, www.pascalgatto.de

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