التحضير للمدرسة والعبور للمدرسة :يريد األطفال أن يلعبوا ،يتعلموا ويكبروا .المربيات والمربون واألشخاص المختصون بالرعاية اليومية يرافقون

األطفال أثناء تطورهم و يحضرونهم بشكل جيد للمدرسة .يوجد غالباً في كيتا عروض إضافية لألطفال األكبر سناً .بالرغم من ذلك ،ال يتوجب
على األطفال أن يكونوا قادرين على الكتابة ،القراءة أو الحساب .إنهم يتعلمون هذا في المدرسة.

واآلن
تأقلم طفلك

معلومات أخرى في الشبكة


https://www.fruehe-chancen.de/
themen/integration/auf-einen-blick
/links-und-downloads/

البداية في كيتا تُسمى التأقلم ،وتعتبر جديدة و مثيرة بالنسبة لألطفال –
وأيضاً األهل .في البداية يتوجب على الطفل التأقلم مع كيتا ومع





التكاليف مختلفة .رعاية األطفال في غيسين مرتبطة بدخل األهل .الذي

مقدمة حول بوابة الطائر الصغير ( )LITTLE BIRDبلغات
مختلفة:

المربين حول ذلك.

ماذا تكلف رعاية األطفال؟

فلم حول رعاية األطفال في ألمانيا:
https://www.youtube.com/channe
l/UCl0FroO4AoHTp8JLM9EUw0g

المحيط .لذلك ،احضر في البداية (حوالي  6 – 4أسابيع) إلى كيتا و
ابقى فترة مع طفلك ،حتى يشعر هناك بالراحة .تكلم مع المربيات و

مجموعة من الروابط من البرنامج اإلتحادي:

https://www.little-bird.de
/service/anleitung/


إرشادات حول التربية بلغات مختلفة:
https://www.stark-durch-erziehung.de/
downloads/index.php



مجموعة األهل تساعد األهل كما أنها تدعم األمهات واآلباء خالل

يكسب قليالً ،يجب أن يدفع مبلغاً قليالً أوو ال يدفع شيئاً ،والذي يكسب

تربية ورعاية األطفال وتساعد في تأمين مربية أطفال منزلية ،جليسة

كثي اًر ،يجب أن يدفع أكثر .غالباً ،يكلف طعام الغداء ماالً.

أطفال ،ومربية:

أوقات الرعاية
يوجد أماكن في كيتا لرعاية الطفل كامل اليوم ،وأماكن لساعات أقل .في

https://www.ehe-giessen.de/


معلومات أخرى حول العناية باألطفال:
https://www.bvktp.de/themen/
kinder-mitfluchthintergrund/

غيسين ،تفتح أغلب مراكز الكيتا من اإلثنين حتى الجمعة من الساعة
 7.30حتى  .16.30تستطيع أن تتحدث مع المربيات والمربين لتحدد
متى تجلب طفلك و متى تعيده للمنزل.
معلومات التواصل

البرنامج اإلتحادي

الدخول إلى كيتاOstanlage 21, 35390 Gießen :

هاتف0641 984447914 :
موبايل0178 7649760 :

بريد إلكترونيLotte.Bauer@giessen.de :

لماذا رعاية األطفال مهمة؟ يتعلم األطفال في كيتا وفي رعاية األطفال اليومية ويستطيعون تكوين صداقات .عدا عن ذلك،
يتعلمون اللغة األلمانية بشكل أسرع .يتعرف األطفال أيضاً على تمارين ووظائف جديدة .هذه تكون بمثابة تحضيرات جيدة
وغنية للمدرسة .أثناء رعاية طفل حضرتكم ،تمتلكون كأهل وقتاً للذهاب للعمل ،للتعلم أو لإلهتمام بتدبير المنزل.
الخطوات األولى

التسجيل
من المهم ،أن تسجل حضرتك مبك اًر من أجل مكان في كيتا .من األفضل،
حالما تعرف حضرتك أن طفلك سيزور كيتا في المستقبل أو يجب أن

يذهب إلى مربي يومي .تستطيع أن تتقدم بطلب رعاية قبل  3سنوات كحد
أقصى ،وأيضاً خالل فترة الحمل .تستطيع في غيسين أن تجد أماكن عبر
البوابة اإللكترونية الطائر الصغير ( )LITTLE BIRDأو مباشرةً اسأل

في كيتاُ .يظهر الطائر الصغير ( )LITTLE BIRDأين يتواجد كيتا.
التحصل على مكان بشكل أوتوماتيكي .ستحصل هناك على رد ،فيما إذا

محادثة القبول

كانت كيتا تمتلك أماكن فارغة .اسأل مبك اًر قدر اإلمكان ،وتقدم بعدة عندما تحصل حضرتك على مكان ،يتوجب على األهل التحدث مع
طلبات!
إدارة كيتا .هذا ُيدعى محادثة قبول .وذلك حتى تعرف المربيات ويعرف
← https://portal.little-bird.de/Giessen

المربون ماذا يحب طفلك وماذا اليحب ،يوجهون لك بعض األسئلة

ُيمكن تقديم خمس طلبات على بوابة الطائر الصغير ( LITTLE

بخصوص طفلك .عدا عن ذلك ،يتوجب على حضرتك جلب جواز

 .)BIRDيتوجب على حضرتك أيضاً أن تسأل لدى مراكز كيتا ،التي

السفر و بطاقة التطعيم الخاصة بطفلك .تحتاج أيضاً إلى شهادة طبية

التتواجد مباشرةً بجوارك .عندما تحصل حضرتك على رد من بوابة

من طبيب أطفال ،تثبت أن طفلك بصحة جيدة .لذلك ،إذهب حضرتك

الطائر الصغير ( ،)LITTLE BIRDتواجد بشكل شخصي في كيتا.

إلى طبيب األطفال الخاص بك قبل المحادثة.

مساعدة بخصوص بوابة الطائر الصغير
(:)LITTLE BIRD

فريق اإلنضمام لكيتا يستطيع مساعدتك بخصوص التسجيل

اإللكتروني في بوابة الطائر الصغير (.)LITTLE BIRD

ساعات اللقاء:

كل ثاني و رابع خميس في الشهر.

أهالً بكم أيها األهل األحباء
مؤسسة كيتا (لرعاية األطفال) وحضانة األطفال هما مكانان جيدان وآمنان ،حيث يُمكن رعاية أطفالكم ،يلعبون ويتعلمون .و األفضل ،كل األطفال بدءاً
من اليوم األول للوالدة حتى الدخول في المدرسة يمتلكون الحق أن يزوروا مؤسسة كيتا أو مربية.

ماهي كيتا؟
إن كيتا هي مكان يذهب

ماهي حضانة رعاية األطفال؟
اإلشراف على األطفال من قبل المربين اليوميين (عادةً األمهات واآلباء) ُيسمى

إليه األطفال الذين لم

رعاية األطفال.

يدخلوا المدرسة بعد.

إن المربين اليوميين متدربين على رعهاية األطفال ومعترف بهم .لقد قاموا بدراسة

يلعب األطفال في االماكن
الداخلية ،وأيضاً في الخارج ،يتحركون ،يمارسون الهوايات الفنية

مناهج كثيرة مختصة باإلشراف على األطفالُ .يعتبر حجم المجموعة و مكانها

فرقاً بالنسبة لكيتا .يتم بالنسبة للمربين اليوميين رعاية حتى  5أطفال فقط ،عادةً

مايكونون دون الثالثة .األطفال فوق سن الثالث سنوات يذهبون غالباً إلى الكيتا.

اليدوية ،يأكلون وينامون .في بعض األحيان ،يتم اإلحتفال في
المناسبات.
يعمل في كيتا أخصائيات وأخصائيين تربويين ،العديد من النساء
وبعض الرجال ،الذين تعلموا الكثير خالل دراستهم حول ماذا يحتاج
ويشرفون على األطفال.
األطفال لتطورهم .إنهم يدعمون ،يساعدون ُ

عدة مجموعات .يوجد في كل المجموعة حوالي
يوجد في كيتا عادةً ّ

 20إلى  25طفل .يوجد مجموعة خاصة بعدد أقل من األطفال من
الرضاعة أو الحضانة .تُسمى
أجل األطفال دون الثالثة ،هي مجموعة
ّ

أحياناً مجموعة كيتا بالمركز العائلي.

يندمج هنا األطفال والبالغون من ثقافات مختلفة ،يلعبون ،يغنون أو
سوياًُ .يسمح لكل شخص باإلنضمام!
يأكلون ّ

في كيتا وخالل العناية اليومية يتعرف
األشخاص على أهل و أطفال آخرين .كل

عائلة مرحب بها هناك!

يتم رعاية األطفال في منزل المربين اليوميين .تماماً كما في الكيتا ،يتم هناك
اللعب سوياً ،التحرك ،األكل سوياً والنوم.

مدخل إلى كيتا .مد الجسور في مرحلة التعليم المبكر

معلومات للعناية باألطفال في غيسين

