مرکزایالت ،شهر درسدن
اداره مرالبت روزانه از کودکان

اطالعات درمورد مرالبت روزانه از کودکان برای والدین
مهاجر در شهر درسدن

به شهر درسدن خوش آمدید
امیدواریم که شما و فرزندتان سریع به محیط جدید
خو گرفته ودر اینجا احساس راحتی کنید .برای
کودک شما در شهر درسدن این امکان وجود
دارد ،که به یک مرکز نگهداری روزانه (که به
آن "کیتا" هم گفته میشود) یا یک مکان مرالبت از
کودکان برود.
در آنجا مربیان آموزش دیده از فرزندان شما
مرالبت میکنند .آنها مواظبند که بچه ها بدون
مشکل با هم بازی کنند ،بخندند ،یاد بگیرند و با
زبان آلمانی رابطه برلرار کنند .این یک شرط
الزم است ،برای اینکه بعد ها در مدرسه موفك
باشند.

در مرکزایالت ،شهردرسدن تعداد زیادی "کیتا" و
مکانهای مرالبت روزانه از اطفال وجود دارد .از
این روی برای انتخاب جا در یک کیتا و تماضای
آن ،به شما یک گفتگوی شخصی را پیشنهاد و
توصیه میکنیم.
مرکز مشاوره و جایابی ما ،مربوط به ادراره
مرالبت روزانه از کودکان ،به این خاطر به شما
ولت ماللات برای مراجعه شخصی پیشنهاد
میکند .اگر مایل باشید ،برای زمان مراجعه تان
یک مترجم برای حمایت از شما گمارده میشود.

درولت مشاوره شخصی مرکز مشاوره و جایابی
شما را همچنین در مورد موضوعات مهم زیر،
مرتبط با مرالبت روزانه از کودکان در شهر
درسدن مطلع میکند:


همه مراحل تا بسته شدن لرارداد مرالبت
برای جا در "کیتا"
محاسبه شهریه ماهانه برا یک جا در کیتا
تماضای تخفیف یا معافیت برای شهریه
تأمین غذای کودکان در "کیتا"
یارانه مالی برای ناهار در"کیتا"
رفتار با بیماریها در"کیتا"
حفاظت توسط بیمه و کمک های اولیه در
کیتا



چگونه میتوانم برای یک مشاوره شخصی
از "مرکز مشاورت و جایابی" با حمایت
مترجم وقت بگیرم؟
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برای یک مشاوره شخصی با حمایت
مترجم ،با مدد کار اجتماعی پناهندگی خود
(یا کوتاه مددکار اجتماعی) صحبت کنید.
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فزم تقبضبی یک "جب" در هزاقبت رّساًَ
کْدکبى – "هزاجؼَ هؼتزک بب یک هتزجن"
بزای هؼبّرٍ ّ جبیببی را بخْاُیذ.
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فرم درخواست را با مددکارتان پر کنید.
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مددکارتان برای شما درمرکز مشاوره و
جایابی ولت میگیرد و در صورت لزوم
میگوید که شما احتیاج به مترجم دارید.
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ولت تعیین شده فورا توسط مددکارتان به
وسیله نامه یا ایمیل به شما اطالع داده
میشود.
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در ولت تعیین شده بیایید .مترجمی که
خواسته بودید حاضر خواهد بود .تماضا نامه
پر شده و امضاء شده را همراه داشته باشید.
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در این ولت مشترک ،برای فرزندتان یک
مرکز روزانه کودکان یا یک مکان مرالبت
روزانه مناسب انتخاب کنید .و برای
فرزندتان تماضای جا بدهید.

اطالعات عمومی در مورد مرالبت
روزانه از کودکان در شهر درسدن


چه انواعی از مراقبت روزانه از کودکان در
درسدن وجود دارد؟

کودکان زیر سه سال در"کریپه ها" (مهد کودک)
یا در "مرکز روزانه کودکان" نگهداری میشوند.
در کریپه (مهد کودک) فرزند شما با گروه بزرگی
از کودکان آشنا میشود ،که توسط تعداد زیادی از
کارکنان مواظبت میشوند".مرالبت روزانه از
کودکان " به لحاظ کیفی همتراز با کریپه است .در
"مرالبت روزانه از کودکان" بچه ها به نحوی
خانوادگی نگهداری میشوند .حداکثر پنج کودک
توسط یک به اصطالح "مادر روزانه" یا یک پدر
روزانه مرالبت میشوند.
در کودکستان(کیندرگارتن) بچه های بیش از سه
سال تا آغاز دوره دبستان نگهداری میشوند.

در یک مرکز نگهداری روزانه (کیندر تاگِس
اش ِتتِه) که مرکز ترکیبی نیز نامیده میشود ،سنین
مهد کودک و کودکستان در یک مکان نگهداری
میشوند.
از زمان آغاز دبستان تا اتمام کالس چهارم یک
مرالبت لبل و بعد از ساعات درسی و همچنین در
تعطیالت مدرسه در هُرت امکان پذیر است .هُرت
معموال در ساختمان دبستان عرضه میشود.
 چگونه یک جا در کیتا پیدا کنم ؟
درسدن ،مرکز ایالت در اینترنت اطالعات جامعی
به همراه یک فهرست از نام همه مراکز مرالبت
روزانه که عرضه میشوند ،در اختیار شما
میگذارد.
این فهرست مراکز روزانه و مکان های مرالبت
از کودکان تحت آدرس:
www.dresden.de/kitas
جستجو با معیارهای مختلف را امکان پذیرمیکند.
مشاوره شخصی در مورد پیشنهادهای عرضه
شده ،میتوانید از مکان مشاوره و جایابی مرکزی
جایابی "مرالبت روزانه از
و مکانهای مشاوره و
ِ
کودکان" در شهردرسدن دریافت کنید.
"مراکز روزانه کودکان" و مکان های مرالبت از
کودکان بعاله شما را در روزهای "درهای باز"
به بازدید از ساختمان و شب اطالعات برای
والدین دعوت میکنند.

 چه وقت و چگونه یک جا در "کیتا" تقاضا
میکنم؟
کودکان در آلمان از زمانی که به سن یک سالگی
کامل میرسند ،برای جا در یک محل مرالبتی حك
لانونی دارند.
بمحض اینکه شما به درسدن نمل مکان کردید،
محل سکونت خود را در درسدن به مسئوالن
اطالع دادید و یا ثبت کردید ،می توانید برای

فرزندتان یک جا در "کیتا" تماضا کنید .اینکار از
بدو تولد کودک امکان پذیر است .درخواست شما
بهتر است که ازهشت ماه لبل از آغاز موعد به
کیتا رفتن فرزندتان انجام شود.
جایابی و رزرو جا در یک مکان مرالبتی معموال
شش ماه لبل ازشروع زمان مورد نظر برای
نگهداری کودک توسط مرکز روزانه کودکان،
شخص مرالبت کننده روزانه از کودکان یا مکان
مشاوره و جایابی مرکزی انجام میشود.
 یک جا درکیتا چه مقذار هشیىه دارد؟
ُشیٌَ هزاقبت اسفزسًذ ػوب در ططح ػِز یکظبى
اطت ّتْطظ "اطبطٌبهَ طِویَ ّالذیي اس ػِزیَ"
تٌظین هیؼْد .هقذار ػِزیَ هبُبًَ بظتگی دارد بَ
ًْع ّ طبػبت هزاقبت ,کَ ػوب بزای فزسًذتبى در
یک قزارداد ،بٌبم "قزارداد هزاقبت" تؼییي هیکٌیذ.
ًگِذاری در هِذ کْدک (کیٌذر کزیپَ) ّ "هزاقبت
رّساًَ اس کْدکبى" ُشیٌَ بزابز دارًذ .بزای
اطالػبت بیؼتز هیتْاًیذ بَ آدرص سیز هزاجؼَ
کٌیذ.
www.dresden.de/elternbeitraege


چه حمایت مالی اسسىی شهز درسذن بزای
"مزاقبت روساوه اس کىدک" در اختیار مه
گذاشته میشىد.
اگز ػوب

 چٌذ فزسًذ داریذ،
 جشّ ّالذیي هجزد ُظتیذ،
 کن پْل داریذ یب کن درآهذ داریذ،
هی تْاًیذ در ػِزیَ تخفیف بگیزیذ یب بَ کل اس
پزداخت آى هؼبف ػْیذ.
بزای ایٌکبر ببیذ درخْاطت بذُیذ".تقبضبی
هؼبفیت ّ تخفیف بزای ػِزیَ" را بَ بخغ ػِزی َِ
ادرٍ هزاقبت رّساًَ اس کْدکبى تحْیل دُیذ.
بؼذ اس ایٌکَ تقبضبی ػوب پذیزفتَ ػذ ،حوبیت هبلی
دریبفت هیکٌیذ ،کَ هؼوْال ػغ هبٍ اػتببر دارد.
بٌببزیي بوْقغ تقبضبی جذیذ بزای ػغ هبٍ بؼذ
اًجبم بذُیذ.

اگز فزسًذ ػوب درهِذ کْدک (کیتب) اسّػذٍُ -بی
غذای هؼتزک اطتفبدٍ هیکٌذ ،بزای ػوب ُشیٌَ
اضبفی تغذیَ ایجبد هیؼْد.
در اداره تأمین اجتماعی مرکز ایالت،
شهردرسدن ،برای ناهار می توانید یک تخفیف در
پول غذا تماضا کنید (از باصطالح بسته آموزش و
مشارکت).
این موضوع برای والدینی صدق میکند که پول
بیکاری دوم یا پول های اجتماعی ،یارانه مسکن،
کمک از اداره تامین اجتماعی ،یارانه بچه یا
کمک مالی طبك لانون "کمک مالی به متماضیان
پناهندگی" دریافت میکنند.
برای اطالعات بیشتر در این مورد می توانید به
آدرس زیر مراجعه کنید.
www.dresden.de/bildungspaket



تماص های مهم بزای سىاالت...

برای جایابی در مهدکودک (کیتا)
اداره مرالبت روزانه از کودکان
مکان مرکزی مشاوره و جایابی
Rathaus Dr.-Külz-Ring 19
01067 Dresden
همکف ،اتاق 128
تلفن )0351(4885051
kindertagesbetreuung@dresden.de
برای مددکار اجتماعی پناهندگی یا مشاور مهاجرت
برای بزرگساالن
www.dresden.de/migraton
درمورد سهمیه  ,الدین (شهریه)
اداره مرالبت روزانه از کودکان
بخش شهریه
Rathaus Dr.-Külz-Ring 19
01067 Dresden
همکف
تلفن)0351( 4885080
Kindertagesbetreuung@dresden.de
بزای تخفیف در پىل واهار در مهذکىدک (کیتا)
ادارٍ تبهیي اجتوبػی
قظوت آهْسع ّ هؼبرکت
)(Sozialamt
Rathaus Dr.-Külz-Ring 19
01067 Dresden
طبقَ دّم ،اتبق 099 /098
تلفي )0351 ( 4884815
bildungspaket@dresden.de
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