
 توضیح قرارداد مرکز روزانه کودکان به زبان ساده 
 

 
بنابراین این . برای تهیه این جزوه، چندین قرارداد مراقبت روزانه در هامبورگ با هم مقایسه شد و اجماع عمومی صورت گرفت: نکته مهم

 . این جزوه در درک بهتر والدین از اطالعات مهم کمک می کند. جزوه ادعا نمی کند که جامع یا صحیح باشد

 والدین عزیز،
 

 .یک قرارداد مراقبت دریافت می کنید( Kita)امروز از مرکز روزانه کودکان 
طبق این قرارداد شما می توانید فرزند خود را در کودکستان بگذارید و کودک می تواند برای مدت معینی در 

 .تحت مراقبت قرار گیرد اینجا
 .اید آنها را در نظر داشته باشیددر این قرارداد موارد مهمی تنظیم گردیده که شما و مرکز روزانه ب

 :موضوعات عمده در زیر به زبان ساده توضیح داده شده است
 

 ساعات مراقبت 
شده که چه زمان فرزند خود را می توانید در قرارداد تصریح . ساعات مراقبت روزانه طفل شما در قرارداد تنظیم شده است

اگر اغلب فرزندتان را خیلی دیر از . این ساعات را باید رعایت کنید. بیاورید و چه زمانی مجبورید او را تحویل بگیرید

 .د برای این زمان اضافی بپردازیدکودکستان تحویل بگیرید، بای
در وقت مناسب به مرکز . ورتی که مثال ساعت کاری شما تغییر کندزمان مراقبت از کودک را نیز می توان تغییر داد، در ص

 .روزانه کودک اطالع دهید
 

 بیماری 
شان را از آوردن به مهد در قرارداد آمده است که والدین تعهد می کنند که فرزند. اگر فرزند شما بیمار است، باید در خانه بماند

. تماس بگیرید و بگویید که فرزند شما چه مدت زمانی در خانه باقی می ماندلطفا با مرکز روزانه کودک . کودک معذور بدارند

گاهی . او باید سالم و تندرست باشد. کودک فقط زمانی مجاز به آمدن به کودکستان است که بیماری او به کسی دیگر سرایت نکند

 . اوقات یک گواهی توسط پزشک مورد نیاز است
. در چنین وضعیتی صحبت از بیماری های عفونی می شود. بهداشت گزارش داده شوند بعضی از بیماری ها، باید به اداره

برای اطالع از اینکه مرکز روزانه . مهم است که اقدامات متقابل به سرعت انجام شود. اینگونه بیماری ها به ویژه مسری هستند

: ز کیتا یا از طریق لینک زیر از اینترنت دریابیدکودکان چه بیماری هایی را باید به اداره بهداشت اطالع دهد، می توانید ا

www.hamburg.de/bgv/merkblaetter-infektionskrankheiten/. 
 

 توزی    ع دارو 
 . گاهی هم نیاز به گواهی از پزشک دارد .اگر فرزند شما قرار باشد در کیتا دارو مصرف کند، باید اجازه کتبی داشته باشد

 . برگه کاغذ را بایستی امضا کنید. در کاغذ بنویسید کدام دارو و چه وقت باید مصرف شود. شما یک برگه کاغذ پر می کنید
 

 ن کودک از کودکستان  افراد مجاز به گرفت 
نیز « افراد مجاز»این اشخاص را . در قرارداد تصریح کنید چه کسی مجاز به گرفتن فرزند تان از مرکز روزانه کودکان است

اما اگر به عنوان مثال مادربزرگ یا یکی از دوستان . کودک خود را از مرکز روزانه تحویل می گیرندمعموال والدین . می نامند

 . تان او را تحویل بگیرد، باید پیش از پیش کودکستان را در جریان بگذارید
 

 هزینه مراقبت 
. کوپن کودکستان را دارید شما برای این امر. هزینه های مراقبت به طور عمده توسط شهرستان هامبورگ پرداخت می شود

مقدار . این را سهم خانواده می نامند. نظر به میزان درآمد شما، مبلغ جداگانه ای باید به مرکزروزانه کودکان پرداخت شود

این سهم . مقدار آن در قرارداد کودکستان شما نیز درج است. هزینه ای که شما می پردازید در کوپن کیتا نشان داده می شود

این پول به طور . برای این منظور می توانید مجوز بدهی مستقیم برای بانک خود امضا کنید. ه به کیتا پرداخت می شودخانواد

 . این مبلغ را خود شما نیز می توانید انتقال دهید. خودکار از حساب بانکی شما گرفته می شود
 

 مهلت لغو قرارداد 
شما باید مهلت . مرکزروزانه کودک را ترک کنید، باید قرارداد را با این مرکزلغونماییداگر نقل مکان کنید یا به دالیل دیگری 

 3ممکن است شما مجبور شوید حداکثر . مدت آن در مراکز مختلف روزانه کودکان فرق می کند. لغو قرارداد را رعایت کنید
شما باید . یک کودکستان جدید پذیرفته می شوددر  1.5.2020فرزند شما در : یک مثال. ماه قبل خواهان لغو قرارداد شوید

 .مهلت دقیق آن را در قرارداد می یابید. ارسال کنید 31.1.2020درخواست لغو را به صورت کتبی تا تاریخ 
 

 تعطیالت 
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بنابراین این . برای تهیه این جزوه، چندین قرارداد مراقبت روزانه در هامبورگ با هم مقایسه شد و اجماع عمومی صورت گرفت: نکته مهم

 . این جزوه در درک بهتر والدین از اطالعات مهم کمک می کند. جزوه ادعا نمی کند که جامع یا صحیح باشد

ته در هف 4کیتا می تواند تا . در این قرارداد روزهایی که مرکز روزانه کودکان در طول سال بسته می باشد، تنظیم گردیده است

در چنین روز هایی فرزند . می توان از کارکنان کیتا نیز سوال نمود. روز های دقیق آن در کیتا اعالم می شود. سال بسته باشد

 . شما نمی تواند به کودکستان بیاید
 

 هزینه هایی که کیتا متحمل یم شود 
مقدار این . صبحانه یا مواد آموزشی متحمل می شودگاهی اوقات هزینه های اضافی برای پوشک،  -کیتا -مرکزروزانه کودکان 

اگر سوالی دارید درباره پول که برای چه . این هزینه ها باید از جانب والدین پرداخت شوند. هزینه ها در قرارداد ذکر شده است

 . چیزی استفاده می شود با مدیر کودکستان صحبت کنید
 

 در مرکز مراقبت روزانه 
ن
 پیشنهادات اضاف

ضی از مراکز روزانه اطفال، فعالیت های دیگری مانند شنا، سپری کردن شب در این مراکز و یا گشت و گذار ارائه می در بع

شما می توانید تصمیم بگیرید که برای مثال فرزند شما می تواند در . اطالعات در این مورد در قرارداد مراقبت درج است. شود

 . ازه شما دارداین کار نیاز به اج. دوره شنا شرکت کند
 

 د 
 
 ر مورد مفهوم مرکز روزانه کودکاننکای

در آنها اصول مراقبت . در برخی از قراردادها اطالعاتی در مورد مفهوم آموزشی مراکز روزانه اطفال پیدا خواهید کرد

یک . استفاده می شودبه این معنا که از کدام مدل ها یا اولویت ها در مراکز روزانه کودکان . روزانه توضیح داده شده است

در برخی دیگر به جنبش و حرکت تاکید می . کودکان در بعضی از کودکستانها بیشتر اوقات بیرون از خانه بازی می کنند: مثال

 . شود
 

 داری از کودکان  اجازه عکسبر
مجوز شما نیاز کودکستان برای استفاده از عکس فرزندتان به . گاهی اوقات در مرکز روزانه کودکان عکسبرداری می شود

برای مثال، در یک گشت و گذار و یا یک . عکس ها باید آنچه را که کودکان در مرکز مراقبت تجربه می کنند نشان دهند. دارد

 . عکس ها در یک پوشه برای کودکان شما نگهداری می شوند یا در مرکز روزانه قرار می گیرند. جشن تابستانی
می توانید بگویید که عکس ها تنها در . توانید در نحوه استفاده از عکس ها تمایز قائل شویدشما می . اجازه عکس داوطلبانه است

 . این را در قرارداد بصورت کتبی ذکر می کنید. مرکزروزانه کودکان مورد استفاده قرار گیرند و نه در اینترنت
 موافقت خود را برای عکسبرداری می توانید در هر زمان لغو کنید

 

قرارداد تنها زمانی معتبر است که از جانب شما و کودکستان به . قرارداد را به دقت بخوانید: کلیبه طور 

اگر در باره هر یک از موضوعات مطرح شده در قرارداد سوالی دارید یا موارد خاصی را نمی . امضا برسد

 .ه یا ترجمه کنیدضیح دادفهمید، با مدیریت مرکز صحبت کنید و قرارداد را توسط یک واسطه زبان تو
 

 !ما در مرکز روزانه کودکان روز خوبی را برای شما آرزو می کنیم


