ሓበሬታ ዛዕባ ሓለዋ/ኣልዮት ቆልዕ Gießen

*„መሰጋገሪ-መዋእል ህጻናት: ንምዕባሌ ብዓንተብኡ ድልድል ምህናጽ“ ሓደ ፕሮግራም ብናይ ዞባ ብሚኒስትሪ ዝተበገሰ ንስድራ
ቤትታት፣ ኣረገዉቲን መንእሰያትን (BMFSFJ) እዩ።

ሰላም ፍትዋት ወለዲ!
እዚ ትካል -መዋእል-ህጻናት (KITA) ከምኡ ዉን መውዓሊ/መእለይ ቆልዑ ብሉጽ ጸጥትኡ ዘማልአ፣ ደቅኹም ዝእለይሉን
ዝመሃርሉን ቦታ እዩ። እቲ ዝበለጸ ኩሎም ቆልዑ ድሕሪ ቐዳመይቲ ዓመቶም ዝረገጹ ክሳብ ትምህርቲ ዝጅምሩ/ዝምስገቡ ኣብ
ናይ መዋእል ህጻናት ወይ ኣሳሳይት-ኣደ= (Tagesmutter)፡ ቦታ ክኣትዉ መሰል ኣለዎም።

ትካል መውዓሊ ህጻናት እንታ`ዩ (KITA)?

መእለይ ቆልዑ ናይ ቀትሪ እንታይ`ዩ?

ትካል-መዋእል-ህጻናት
ማለት ሓደ ቦታ ኮይኑ
ህጻናት ናይ ትምህርት
ግዜኦም ዘይኣኸለ
ዝኸድሉ ይኸዉን።

ኣብ ናይ ቀትሪ ሓለዋ ቆልዑ (Tagespflegepersonen)
ዝነጥፉ ኣባላት (መብዛሕትአን ኣዴታት ሳሕቲ ዉን ኣቦታት)
መእለዪ ቆልዑት ናይ ቀትሪ (Kindertagespflege) ከኣ
ይስመ። ኣብ ናይ ቀትሪ ሓለዋ ቆልዑ ዝነጥፉ ኣባላት፣ ብቕዓቶም
ዝተረጋገጸ ዝተመርመሩን እዮም። ነቲ ሞያ ዘተኮረ ኣብ ብዙሕ
ኮርስታት ዝተኻፈሉ ዉን ይኾኑ። ካብ ናይ ትካል-መዋእልህጻናት (Kita) ፍሉይ ዝገብሮ ብዝሒ ናይታ ጉርፐን ቦታን
ይኸዉን። ምስ ኣባል ናይ ቀትሪ ሓለዋ ቆልዑ
(Tagespflegeperson) ብዝሒ ዝእለዩ ቆልዑ ካብ 5
ንላዕሊ ኣይኮነን፣ መብዛሕትኦም ከኣ ትሕቲ 3 ዝዓመቶም
ይኾኑ። ቆልዑ ልዕሊ 3 ዓመቶም መብዛሕትኦም ኣብ ትካልመዋእል-ህጻናት (Kita) እዮም ዝኸዱ።

እቶም ቆልዑ ኣብ ዉሽጢ`ቲ ክፍልታት ወይ ከኣ ኣብ ደገ
ይዘናግዑ፣ ይንቀሳቐሱ፣ ኢደ-ጥበብ ዝሰርሕሉ፣ ዝምገብሉን
ዝድቅሱሉን እዩ። ሓሓሊፉ ዉን ግብጃታት ይግበረሉ።

ኣባላት ሰራሕተኛታት ትካል-መዋእል-ህጻናት ሞይኦም
ስነ-ምምህርና እዩ፡ ዝበዝሓ ደቀንስትዮ ቁሩብ
ደቂ ተባዕትዮ እዮም፣ ኣብ ግዜ ናይ ሞያ ትምህርቶም፣
ብዙሕ ንምዕባሌ ቆልዑ ዝጠቅም ዝቐሰሙ ይኾኑ።
ኣብ ጎኒ እቶም ቆልዑ ብምዃን፣ ደገፍ/ምትሕብባርን፣ ሓለዋን
ይገብርሎም። ኣብ ትካል-መዋእል-ህጻናት መብዛሕትኡ ሓያሎ
ግሩፕ ዝሓቖፈ እዩ፣ ብዝሒ ሓንቲ ጉሩፐ ከኣ ከባቢ 20 ክሳብ
25 ቆልዑ ይህልዉኣ። ህጻናት ትሕቲ 3 ዓመት ዝዕድሚኦም
ዝርከብዋ ጉሩፐ ፍሉይነት ሃልይዋ ብዉሕዳት ቆልዑ ዝቖመት
ከኣ ትኸዉን፡ ንሶም (Krabbelgruppe ወይ ከኣ
Krippe= ዝበሃሉ፣ ኣብ ታተ ወይ ጌና ፊሑኽ ዝብሉ
ዝርከብዎም) ይኾኑ፡ ኣብ ገሊኡ እዚ ትካል-መዋእል-ህጻናት
Kita፣ ስድራቤታዊ ማእከል ተባሂሉ ዉን ይስመ። ዝተፈላለየ
ባህላዊ ድሕሪ ባይታ ዘለዎም ዓበይቲን ቆልዑን ኣብኡ
ብምርኻብ፡ ንኽጻወቱን፣ክደርፉን ወይ ከኣ ብሓደ ይምገቡን። ኩሉ ንኽሳተፍ
ቅቡልነዞም
እዩ!ህጻናት ዝግበረሉ ናይ ሓለዋ ቦታ ኣብ
እቲ ኣልዮት
ክፍልታት ወይ ገዛ ናይቶም ኣባላት ናይ ቀትሪ ሓለዋ ቆልዑ
(Tagespflegeperson) ዝገብሩ ሰባት ይኸዉን። ልክዕ
ከም ኣብ ትካል-መዋእል-ህጻናት (Kita) ኣብኡ ዉን ብሓደ
ኣብ ትካል-መዋእል-ህጻናትን Kita፣ ከምኡ ዉን ኣብ
ዝጻወቱሉን፣ ዝንቀሳቐስሉን ዝበልዕሉን ዝድቅሱሉን ይኸዉን።
ኣባላት ናይ ቀትሪ ኣለይቲ፡ ካልኦት ቆልዑን ወለድን ናይ
ምልላይ ዕድል ኣሎ። ዝኾነት ስድራቤት ንኽትሕወሶ፣
ብደሓን ትምጻእ ንብል።

እንታይ`ዩ ኣገዳስነቱ ናይ ኣልዮት/ሓለዋ ቆልዑ? KINDERTAGESBETREUUNG ኣብ ትካል-መዋእል-ህጻናትን (Kita) ኣብ
ዉልቀ ወሃብቲ ናይ ኣልዮት ኣገልግሎን (Kindertagespflege) ምስ ካልኦት ቆልዑ ይላለዩ ዕርክነት ከኣ ይምስርቱ። ምስኡ
ዉን ቛንቛ ጀርመን ቀልጢፎም ንኽመልኩ ይሕግዞም። ነቶምም ቆልዑ፣ ኣገደስቲ ኣካይዳን ሓደስቲ መስርሕን ንኽላለዩ
ይገብሮም። እዚ ከኣ ነቲ ናይ ትምህርቲ ዘተኮረ ምድላዋት ጽቡቕን ሓጋዝን ይኾኖም። ወለዲ ደቆም ድሕሪ ምርካብ ዘለዎም ግዜ፣
ንስራሕ ክወፍሩን፣ ከጽንዑን፣ ኣብ ስራሕ ገዛ ከስልጡን ይኽእሉ።

እተን ቀዳሞት ስጉምቲ:
ምዝገባ
(Kita)= ትካል-መውዓሊ-ህጻናት ብምኻድ ተላለይዎም።
ብዝተኻእለ
መጠን
ኣቐዲምካ
ንናይ
ትካል-መእለይ-ህጻናት (Kita)፣ ምዝገባ ክግበር ኣገዳስነት
ኣለዎ። ከም ምርጫ ዝሕረ፣ ካብታ ዝወሰንክሙሉ ግዜ፣ ኣብ
መጻኢ ዉላድኩም ናብ ትካል-መእለይ-ህጻናት (Kita)፣ ወይ
ናብ
ናይ
ቀትሪ
ኣባላት
ሓለዋ
ቆልዑ
(Tagespflegeperson) ክኣቱ ዝወሰንኩምሉ። እወ 3
ዓመት ቅድሚ ኩነት ወይ ኣብ ግዜ ጥንሲ ከሎ ዉን፣ ኣብ ናይ
ወሃብቲ ኣገልግሎት ሓለዋ ቆልዑ ንምምልካት ይከኣል`ዩ። ኣብ
Gießen ቦታ ክትሕዝ ንኽትሓትት ምስ እትደሊ ብመገዲ
ኢንተርነት Online-Portal LITTLE BIRD ወይ ቀጥታ ኣብ
ትካል-መእለይ-ህጻናት (Kita)፣ ተኽእሎ`ሎ። እዚ ናይ
ኢንተርነት መስርሕ LITTLE BIRD፣ ትካል-መእለይ-ህጻናት
(Kita)፣ ዝርከበሉ ቦታ ይሕብረኩም። ብቐጥታ ቦታ ትረክብ
ማለት ዘይኮነስ፡ የግዳስ ግብረመልሲ ይወሃበካ፡ እቲ ትካልመእለይ-ህጻናት (Kita)፣ ነጻ ቦታ ምስ ዝህልዎ። ብዝተኻእለ
ኣቐዲምካን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታን ምሕታት ዝበለጸ ምርጫ
እዩ!

ዝርርብ ድሕሪ ኣወንታዊ መልሲ
ንቦታ ዝምልከት ኣወንታዊ መልሲ ምስተረኽበ፡ ወለዲ
ምስቲ መሪሕነት ናይቲ ትካል-መእለይ-ህጻናት Kita፣
ዝርርብ ዘካይዱ። እዚ ማለት ከኣ ምስ ምዝገባ ዝካየድ ሌላ
ይኸዉን። እዚ ነቶም ኣባላት ስነ ምምህርና፣ ኣቀዲሞም
ብዛዕባ ዉላድኩም ዝፈትዎን ዘይቅበሎን ነገራት ንኽፈልጡ
ይሕግዞም፣ ብዛዕቡኡ ከኣ ገለ ቁሩብ ሕቶታት
የቅርቡልኩም። ከምኡ ዉን ግድን ክትማልእዎ ዝግባእ፣
ፓስፖርትን ናይ ክታበት ወረቐት ዉላድኩም እዩ። ምስኡ
ዉን ንጥዕና ዉላድኩም ዘነጽር ካብ ሓኪም ቆልዑ፣
መሰነይታ ጽሑፍ (Attest) የድሊ። ስለ`ዚ ከኣ ቅድሚ ናይ
ሌላ ልዝብ ናብ ሓኪም ቆልዑ ክትከዱ የድሊ።

https://portal.little-bird.de/Giessen
ኣብ መስርሕ ኢንተርነት LITTLE BIRD ብሓደ እዋን 5 ግዜ
ናይ ሕቶ መልእኽቲ ክሰድድ ይኽእል። ኣብ ትካል-መእለይህጻናት Kita፣ ነጻ ቦታ ከተጣይቕ ከለኻ ኣብ ጎረባብትኻ
ዝርከባ ጥራሕ ኣይትታሓጸር። ብመገዲ መስርሕ ኢንተርነት
LITTLE BIRD ግብረመልሲ ምስ ዝመጸኩም፣ ብኣካል ኣብቲ
ትካል-መእለይ-ህጻናት Kita፣ ብምኻድ ተላለይዎም።

ሓገዝ ኣብ መስርሕ ኢንተርነት LITTLE BIRD:
ካብ ኣባላት ትካል-መእለይ-ህጻናት Kita፣ ኣብ ናይ
(Online-Anmeldung)=
ምዝገባ
ብመስርሕ
ኢንተርነት Little Bird ክተሓባበርኹም ተኽእሎ`ሎ።

ናይ ስራሕ ሰዓታትና፡
ወርሓዊ ኣብ ካልኣይ ሓሙስን (2ይ)፣ ራብዐይቲ ሓሙስን
(4ይ)፣ ካብ ሰዓት 2፡00 ክሳብ ሰዓት 4፡00 ድሕሪ ቀትሪ
ኣብዚ ዝስዕብ ኣድራሻ፡ Ostanlage 21, 35390
Gießen ኣብ ሞንጎ Landgericht ከምኡ`ዉን
Standesamt፡ ዝርከብ ‚Kita-Einstieg’ ዝብል
ቃጭሉ።

ምቅርራብ ንትምህርትን ምስግጋር ናብ ናይ ትምህርቲ መድረኽን፡ ድሌት ቆልዑ፣ ክዘናግዑን ክመሃሩን ክዓብዩን እዩ።
ኣባላት ስነ-ምምህርናን ኣባላት ናይ ቀትሪ ኣለይቲ ቆልዑ (Tagespflegeperson)፣ ተኾኑ ኣብ ናይ ምዕባለ ጉዕዞኦም
ብምስናይ፣ ጽቡቕ ምቅርራብ ናብ መድረኽ ትምህርቲ የሰጋግርዎም። ኣብ ትካል-መእለይ-ህጻናት Kita፣ ብዙሕ ግዜ ነቶም ዕኹኽ
ዝበሉ ፍሉይነት ዘለዎ ቀረብ ይግበረሎም`ዩ። እዚ ይኹን እምበር ቆልዑ ጽሒፎምን ኣንቢቦምን ማተማቲክስ ክኽእሉ ኣለዎም
ማለት ኣይኮነን። ንሱ ኣብ ቤት ትምህርቲ እዮም ዝመሃርዎ።

ተወሳኺ ሓበሬታ ብኢንተርነት፡

ሕጂ`ኸ ?
:
ናይ ቆልዓ ልምምድ ግዜ



እዋን ምጅማር ኣብ ትካል-መእለይ-ህጻናት (Kita)፣ ናይ
ልምምድ ግዜ ተብሂሉ ይጥቀስ። እዚ ከኣ - ንቆልዑን ወለድን - ስምዒታት ዝቕስቅስ ሓዱሽ መድረኽ እዩ። ኣብቲ
ናይ መጀመርያ እዋን፣ እቲ ቆልዓ ነቲ ትካል-መእለይ-ህጻናትን
Kita፣ ከባቢኡን ንኽለማመዶ የድሊ። ብኡ መሰረት ኣብቲ
ናይ መጀመርያ እዋን (4-6 ሰሙን ዝኸዉን) ምስቲ ቆልዓ
ኣብቲ ትካል-መእለይ-ህጻናት Kita፣ ክሳብ ናይ ባህታ
ስምዒቱ ዝርአ ንቁሩብ ሰዓታት ትጸንሑ። ምስቶም ኣባላት
ስነ-ምምህርና ከኣ ብዛዕቡኡ ዝርርብ ግበሩ።

ክፍሊት ናይ ኣልዮት ቆልዑ ክንደይ ይበጽሕ?
መጠን ክፍሊት ፍልልይ ኣለዎ። ናይ Gießen ዝኽፈል
ብዝሒ ዋጋ ሓለዋ ቆልዑ፣ ኣብ እቶት ናይ ወለዲ እዩ
ዝሙርከስ። ዉሑድ ዝኾነ እቶቶም ቱሑት ይኸፍሉ ወይ ከኣ
ጠቕላላ ነጻ ይግደፉ። ብዙሕ እቶቶም ዝያዳ ክኸፍሉ
ይግደዱ። መብዛሕትኡ ግን እቲ ምሳሕ ይኽፈሎ እዩ።











ንምእካብ ሓበሬታ መላግቦ ሓረግ ፣ ናይ
Bundesprogramm: https://www.fruehechancen.de/themen/integration/auf-einenblick/links-und-downloads/
ፊልም ብዛዕባ ኣተኣላልያ ቆልዑ ኣብ ጀርመን፡
https://www.youtube.com/channel/UCl0
FroO4AoHTp8JLM9EUw0g
መምርሒ Little Bird ብዝተፈላለየ ቛንቛታት:
https://www.little
bird.de/service/anleitung/
ምኽሪ፣ ንኣተዓባብያ ብዝተፈላለየ ቋንቋ:
https://www.stark-durcherziehung.de/downloads/index.php
ማሕበር፣ ልፍንታዊ ምትሕግጋዝ ወለዲ ንኣዴታትን
ኣቦታትን ኣብ ኣተኣላልያን ኣተዓባብያን ዝጠቅም መኽሪ
ንምልጋስ ጥቕሚ ሃልይዎ፣ ተወሳኺ ከኣ ኣብ ምርካብ ናይ
ቀትሪ ኣደ ሕድሪ/ ኣላይት ንዝሰርሓ።
https://www.ehe-giessen.de/
ዝያዳ ተወሳኺ ሓበሬታ ናይ ቀትሪ መእለይ፡
https://www.bvktp.de/themen/kindermitfluchthintergrund/

ናይ ኣልዮት ግዜ:
ኣሰራርሓ ትካል-መእለይ-ህጻናት (Kita)፣ ዝህብኦ ኣገልግሎት
ንሙሉእ መዓልትን ንቑሩብ ሰዓታትን ይኸዉን። ናይ
Gießen (Kita)= ትካል-መውዓሊ-ህጻናት ብዝያዳ
ናይ ስራሕ ሰዓታተን ካብ 7:30 ናይ ንግሆ፣ ክሳብ 16:30
ድሕሪ ቀትሪ እዩ። ኣብ ደቅኹም እተረክብሉ እተምጽሉን
እዋን ምስ ኣባላት ስነ ምምህርና ንኽትዛተዩ ተኽእሎ ኣሎ።
ናይ ርክብ መገዲ ንናይ ዞባ ፕሮግራም
KITA-EINSTIEG: Ostanlage 21, 35390 Gießen
ቴለፎን: 0641 984447914
ሞባይል: 0178 7649760
ኢ-መይል: Lotte.Bauer@giessen.de

