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معلومات للوالدين
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KITA-EINSTIEG
HAMBURG

المقدم من
ماهو برنامج كيتا أينشتيغ (بدء الرعاية النهاريّـة)
ّ
الحكومة أ
ف
اللمان ّية ،وكيف يوضع موضع التطبيق ي� هامبورغ؟
حالياً ،ليس جميع أ
الطفال رض
يح�ون إىل مركز الرعاية
ال�نامج التّحادي
متنوعة لذلك .رب
النهاريّـة .هناك أسباب ّ
توف� الدعم والمساعدة .إنّه يهدف لبناء
يهدف إىل ري
«جسور» ري رض
ب� العائالت ومراكز الرعاية النهاريّـة .اللتحاق
بمركز الرعاية النهاريّـة يكون أسهل بهذه الطريقة .للمزيد
ال�نامج التّحادي ،قم بزيارة الموقع
من المعلومات حول رب
إ رت رض
و�www.frühe-chancen.de/kita-einstieg :
اللك� ري

ما الذي يحدث ف ي� هامبورغ

رض ري� هامبورغ( Kita-Kulturlots*innen ،مرشدو الرعاية
أ
النهاريـة الثقافي رض�) يعملون بجد للمساعدة رض� أ
اليّام الوىل
ّ
ّ ري
ّ
ري
رض ري� مركز الرعاية النهاريّـة .إنّهم يجيبون عن الستفسارات

الفعاليات .عىل سبيل المثال هناك مجموعات
وينظّمون
الطفال يمكنهم أن يلعبوا .أ
للّعب أونزهات ّ .أ
هاىل
وال
ري
يمكنهم أن يشاركوا تجاربهم.
أ
هناك أيضاً ورشات عمل لطواقم العناية بالطفال لتقديم
رض
حساسة من اللتحاق بمركز الرعاية
دعم أفضل ري� مراحل ّ
رض
رض
ص� الذين يعملون ري� هامبورغ
المتخص ري
النهاريّـة .جميع رض ّ
انية .هم يتناولون
المج
الورشات
هذه
يمكنهم المشاركة ري�
ّ
ّ
الجتماعية وعلم معالجة صدمات
قضايا مثل الروابط
ّ
رض
الثقا� والمزيد.
والتنوع
الطفولة .اكتساب اللغة،
ّ
ري
اليات ،وللحصول عىل مزيد
للمزيد عن برنامج ّ
الفع ّ
منصة للمشاركة ،الرجاء زيارة الموقع
المعلومات وأو ّ
إ رت رض
و�www.kita-einstieg-hamburg.de :
اللك� ري

se
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لطفل؟
مهم
لماذا الحضور إىل الرعاية النهاريّـة ّ
ي
أ
أ
يتحدثوا
التعليم المبكّر مهمّ لطفالك! الطفال الذين لم ّ
أ
لمانية بعد أو يحتاجون لتطوير مهاراتهم سوف يتعلمون
ال ّ
رض
رسيعاً كيف يتواصلون ري� هذا المحيط.
أ
الطفال الذين بدؤوا الرعاية النهاريّـة أو الحضانة مب ّكراً
رض
رث
أك� احتمال ً لتحقيق أداء أفضل ري� المدرسة.
أ
الطفال بحاجة ألن يكتسبوا بعض المهارات قبل بدء
أ
ف
المدرسة .إنّهم يتعلمون هذه الشياء ي� الرعاية النهاريّـة:
اللعب مع آ
حل رض رض
الخرين
ّ
ال�اعات
الستقاللية
أن يكونوا دقيقي المالحظة
الصغاء ّ آ
أن يكونوا مرتّ ري رض
لالخرين
ب� و
إ
يراعوا أ
التعب� عن آرائهم
النظمة
ري
أ
ري رض
منتبه�
أن يكونوا
الشغال اليدويّـة

المهارات تساعد رض ري� إعداد طفلك للمدرسة.
جيد ،يكون لك أنت
وبينما ّ
تتم العناية بطفلك بشكل ّ
الوالد/ة ،الوقت لمتابعة تحصيلك العلمي ،العمل أو
الهتمام بشؤون رض رض
وغ� ذلك.
الم�ل ري

Jugendamt

KitaGutschein

Antrag
KitaGutschein
jährlich

Kita

ماهي ( Kita-Gutscheinقسيمة كيتا)
ف
وأين
يمكن� الحصول عل واحدة؟
ي
رض ري� هامبورغ ،تحتاج إىل ( Kita-Gutscheinقسيمة كيتا)
لطفلك ريك يستطيع حضور الرعاية النهاريّـة .تقوم بالتقديم
للحصول عىل القسيمة لدى ( Jugendamtمركز رعاية
الشباب) رض ري� ( Bezirksamtمكتب منطقتك).
مراكز الرعاية النهاريّـة ل يمكنها إصدار القسيمة .الوالدان
المفضل لهما.
يأخذان القسائم إىل مركز الرعاية النهاريّـة
ّ
ري رض
ح� يصالن هناك هناك ،يوقّعان عقد رعاية مع المركز.

التقدم للحصول عل قسيمة-كيتا
ّ
تقوم بتقديم طلب لدى ( Jugendamtمكتب رعاية
الشباب) رض ري� ( Bezirksamtمكتب منطقتك) للحصول عىل
( Kita-Gutscheinقسيمة كيتا) .رض ري�  ,HH-Mitteألتونا,
 Eimsbüttel, HH-Nord,فاندسبك ،ريب�غدورف أو هاربورغ.
أ
لمدة  10، 8، 6، 5أو  12ساعة
ستتم العناية أبالطفال ّ
ّ
أ
رض
سن ال1
حسب حاجة الهل .ري� هامبورغ ،الطفال عند ّ

سنة فصاعداً يتلقّون  5ساعات من الرعاية ّكل يوم وغداء
مج فا� .أهاىل أ
الخاصة ل يدفعون
الطفال ذوي الحتياجات
ّ
ّ ي
ري
رث
أك� من  31يورو بالشهر.
حالت ( Kita-Gutscheinقسائم كيتا)
• كم ساعة يمكن لطفلك أن يبقى رض ري� الرعاية النهاريّـة
• كم تدفع مدينة هامبورغ للخدمة
أ
هاىل أن يدفعوا.
• كم يطلب من ال ري
أ
هاىل يعتمد عل
كم يدفع ال ي
• حجم العائلة
• كم يكسب الوالدان
• كم رض
يم� الطفل رض ري� مركز الرعاية النهاريّـة كل يوم.
ري
لمدة سنة واحدة
Kita-Gutschein
(قسيمة كيتا) صالحة ّ
أ
أ
يتقدموا بطلب للحصول
عىل ال رثك� .يجب عىل الهل أن ّ
عل( Kita-Gutscheinقسيمة كيتا) جديدة ّكل سنة.
معلومات من مدينة هامبورغwww.hamburg.de/kita :

اللغة تفتح أ
البواب عل العالم! أفراد طاقم مركز الرعاية
أ
وتحدث
لمانية مع أطفلك .تعلّم ّ
النهاريّـة ّ
يتحدثون اللغة ال ّ
أ
أساس للنجاح رض ري� المدرسة .الطفال يمكنهم
لمانية
ال ّ
ري
آ
أ
رض
اللعب مع الطفال الخرين ري� مركز الرعاية النهاريّـة .هم
كث�ة عظيمة
يتعلّمون اللغة دون جهد يذكر .هناك طرق ري
لتعلّم كلمات جديدة :الغناء معاً ،ألعاب أصابع اليد،
عال ورواية القصص ،لعبة
ألعاب الحركة ،القراءة بصوت ٍ
ري رض
الكث�.
المصورة
تخم� الكلمات ،الكتب
والكث� ري
ري
ّ
خ�اء اللغة ف ي� مركز الرعاية النهاريّـة
رب
يتحدثون اللغة بإتقان .هم
أفراد طاقم الرعاية النهاريّـة ّ
المتخصصون رض ري�
يساعدون رض ري� اكتساب اللغة وتقويتها.
ّ
رث
يقدمون مساعدة مبارسة إذا كان لدى
مركز الرعاية النهاريّـة ّ
الطفل صعوبات رض ري� اللغة.
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يتم التحدث بها ف ي� مركز
أي لغة ّ
ّ
الرعاية النهاريّـة؟

اللمانية كأنّها اللغة أ
تعلّم أ
الم
ّ
أ
أ
رض
الطفال يكتسبون اللغة كلغتهم ال ّم ري� السنوات القليلة
أ
أ
عدة لغات
لكن الطفال يمكنهم تع ألّم ّ
رضالوىل من حياتهمّ .
سن الخامسة ،يتعلّم الطفال لغات
ري� وقت واحد .بعد ّ
أجنبية .وهذا أصعب.
أخرى ولكن كلغات
ّ
أ
أ
لمانية
ما ننصح به :يجب أن يتعلّم الطفال اللغة ال ّ
سن الثالثة عل أبعد تقدير .بهذه الطريقة هم
اعتباراً من ّ
الم .أ
اللغة كأنها لغتهم أ
الطفال يمكنهم سماع
يتعلّمون
ّ
لالباء أ
اللمانية والتحدث بها رض� دورات آ
اللغة أ
والطفال أو رض ري�
ّ
ّ
ري
مركز الرعاية النهاريّة.
رض
مدة حضور الطفل ري� مركز الرعاية النهاريّة ،كلّما
كلّما طالت
أصبحت مها ّرات اللغة أ
لمانية لديه أفضل.
ال
ّ

Kita
– garderie
day care center
–
– ኪታ

ف
تع� « Eingewöhnungمرحلة التعويد»
ماذا ي
وما الذي يحدث فيها؟
الف�ة أ
رت
الوىل رض ري� الرعاية النهاريـة تسمى «مرحلة التعويد».
أن يعتاد تدريجي ّاً عىل ّمركز الرعاية النهاريـة� .رض
عىل طفلك
ّ
ّ ري
ري رض
تبقى/تبق� رض ري� مركز الرعاية
البداية معكّ ،ثم لوحده .سوف
الف�ة أ
النهاريّـة مع طفلك خالل رت
الوىل.
الزيارات أ
الوىل ستكون أق� .ستقوم بالتّفاق بشأن
أ
سيتم
المواعيد والوقات مع طاقم الرعاية النهاريّـةّ .
ري رض
تعي� أحدهم رث
لالإرساف عىل طفلك تحديداً .سيكون هو
أو هي جهة التّصال ف ي� ما إذا كان لديك أيّـة أسئلة .هذا
سيساعدك أنت وطفلك رض ري� التأقلم مع الوضع الجديد.
كذلك ستقوم ببناء ثقة مع أفراد الطاقم.

رت
تأ� الخطوة التالية :تقول لطفلك وداعاً .ستنتظر رض ري�
بعدها ري
رض
غرفة أخرى ري� مركز الرعاية النهاريّة ،ولك ّنك ستعود لطفلك
بعد بضع دقائق.
بعد ذلك ،سوف يبقى طفلك بدونك رت
ح�
لف�ة أطول .رت ّ
يصبح طفلك جاهزاً لحضور مركز الرعاية النهاريّة لوحده.
إذا بىك طفلك ي ف
ح� تو ّدعه:
(مدة التعويد)
ستعود فوراً لطمأنة طفلكّ Eingewöhnung .
رض
لعدة أسابيع.
تمتد ّ
ري� الرعاية النهاريّة قد ّ

ماذا يحدث ف ي� مركز الرعاية النهاريّـة؟

ها هنا يوم نموذجي ف ي� الرعاية النهاريّـة

أخذ أ
الطفال

الوصول

الفطار
إ
أنشطة خارج ّية

ألعاب وتعليم

قيلولة بعد الظهر
غداء
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كيف رث
أع� عل مركز رعاية نهاريّة؟
يتم ف ي�  6خطوات
اللتحاق بمركز الرعاية النهاريّـة ّ

 1التوجيه والمعلومات:

أ ّي رثسء ت
 nnenري *iحتاجه ،سيكون
ulturlots
الرعاية النهار ّيـة ال  a-Kرض( Kitمرشدو
ثق
لمساعدتك! سوف اف ّي ري�) موجودين
الطلبات ،إجراء يقومون بملء
المكال
مراف
مات الهاتف ّية،
رث
لك قتك إىل المواعي
د،
رث
رس
ح
ّ
ك
ل
ب
س
ري ء
التف
صيل وتأم ري رض� م رت�
رت
جمة أو م�جم.

متعددة اللغات
· مواد معلومات ّ
متكررة عىل موقع https://www.hamburg.de/kindertagesbetreuung-allgemein/
· أسئلة ّ

 2التقدم للحصول عل ( Kita-Gutscheinقسيمة-كيتا):

أ ّ
امال الطلب ،أرفق صورة عن بطاقة هويّتك وأرسله إىل ( Bezirksamtمكتب الحي).
أو أونالين عىل الموقعhttps://www.hamburg.de/antraege/ :

 3العثور عل مكان شاغر ف ي� الرعاية النهاريّة:

· أداة العثور عىل مراكز العناية النهاريّة عىل الموقع:
مر بهم واحصل عىل موعد
· اتّصل بمركز الرعاية النهاريّة ،بعد ذلك ّ

www.hamburg.de/kita-finden/

آ 4يوجد مكان شاغر
5
6

ب 4ل يوجد مكان شاغر

– اجمع عىل أ
القل خمسة رفوضات
تعرف عىل مركز الرعاية النهاريّـة
– ّ
– أرسل قائمة بالرفوضات إىل ( Bezirksamtمكتب الحي)
(احصل عىل موعد)
إذا أعجبك مركز الرعاية النهاريـة :سجل ،ناقش أ
السئلة ،وقّع العقد.
ّ
ّ
ّ
الط� لطفلك( Kita-Gutschein ،قسيمة الكيتا)
كراسة
الرجاء إحضار :بطاقة التلقيحّ ،
السجل رب ّ ري
لمدة  4أسابيع تقريبا
(Eingewöhnungالتعويد) :رافق طفلك ّ

ف
ما الذي
يمكن� فعله إذا لم أتمكّن من العثور عل مكان ف ي�
ي
الرعاية النهاريّـة؟
1

تحتاج ( Kita-Gutscheinلقسيمة كيتا) صالحة.
KITA-GUTSCHEIN

3

اجمع عىل أ
القل  5رفوضات من مراكز رعاية نهاريّـة.
تستطيع استخدام نموذج مطبوع لذلك .يكفي أن تسـتلم
رفضاً ربع� الهاتف .مراكز الرعاية النهاريّـة ل تحتاج إىل توقيع
عىل الطلب.
x
x
x
x
x

5

2

المساعدة ريغ� متاحة قبل بدء صالحية القسيمة رث
بأك� من  3شهور.
ّ
الصالحية موجودة عىل ( Kita-Gutscheinقسيمة كيتا) عىل
مدة
ّ
ّ
سبيل المثال :القسيمة صالحة من  1حزيران  .2019تستطيع
الحي) للمساعدة اعتباراً من 1
التواصل مع ( Bezirksamtمكتب ّ
آذار .2019

4

رتّب موعداً مع المسؤول عن حالتك رض ري� ( Bezirksamtمكتب
الحي) سوف تجد اسمه/ا ،ورقم هاتفه/ا وبريده/ا إ رت رض
و�
اللك� ري
عىل ّ ( Kita-Gutscheinقسيمة كيتا) رض
أح� النموذج المطبوع
إىل الموعد.

المسؤول/ة عىل حالتك سوف يبدأ رض ري� البحث عن مكان شاغر.
سوف تقوم/يقوم بسؤال مكاتب الرعاية النهاريّـة الموجودة
بالقرب منك .يجب أن يمكن الوصول للمركز بواسطة الحافلة
أو القطار رض� غضون  20دقيقة (من بيتك) ل رث
أك�.
ري

6
7

3

2

1

يتم منحك مكاناً شاغراً
العملية
ستكتمل
بمجرد أن ّ
ّ
ّ
ح� تقوم برفض ري رض
أو ري رض
مكان� شاغرين.

كحد أق� .العاملون
هذا البحث قد يستغرق  3شهور ّ
عىل حالتك سوف يكتبون لك إذا وجدوا مكاناً شاغراً.

اللحاق هذا ،قم
للمزيد من المعلومات حول نظام إ
بزيارة الموقع إ رت ف
و�:
اللك� ي
https://hamburg.de/kita-finden/12450412/platznachweis/

use
Foto: © Julia
Kne

ف
يمكن� المشاركة ف ي� مركز الرعاية النهاريّـة؟
كيف
ي
المهات آ
أ
والباء يريدون ألطفالهم أن يم ّتعوا أنفسهم
رض
رض
ويشعرون وكأن ّهم ري� بيوتهم ري� مركز الرعاية النهاريّة .من
خالل مشاركتك رض ري� مركز الرعاية النهاريّة ،تستطيع أن يكون
لك تأث� رث رض
كيفية قضاء طفلك وقته فيه.
ري
مبارس ري� ّ
التحدث مع الطاقم بشكل موجز عندما تقوم
يمكنك
ّ
طفىل» « ،هل
بتوصيل طفلك وعندما تأخذه« :كيف نام ري
يتحدث
جيد؟» – .من
المهم للطاقم أن ّ
ّ
طفىل بشكل ّ
أكل ري
أ
هاىل .الطاقم يمكنه أن يصف كيف سار اليوم رض ري� المركز.
ال ري
أ
إضافية.
هاىل هي فرصة
جيدة لطرح أسئلة رض ّ
اجتماعات ال ي
أ
تس� المور مع طفلك ري� مركز
يخ�ك كيف ري
الطاقم سوف رب
الرعاية النهاريّة.

أ
هاىل) تستخدم
( Elternabendeأمسيات لقاء ال ي
هامة
من قبل
مركز الرعاية النهاريّة لتقديم معلومات ّ
لالهاىل .أ
أ
هاىل يستطيعون أيضاً طرح مواضيع للنقاش.
ال
ري
ري
أ
يتم انتخابه .هذا
Elternsprecher*in
هاىل) ّ
(ممثّل ال ي
الشخص يمثل مصالح أ
هاىل لدى مركز الرعاية النهاريّـة.
ال
ّ
ري
أ
هاىل
مركز الرعاية النهاريّـة سوف يكون مرسو رضراً إذا قام ال ري
بالمساعدة وشاركوا خالل الحتفالت رض
وال�هات .رض ري� العادة،
الجدات أ
مدعوون بحرارة لالنضمام أيضاً!
والجداد
ّ
ّ

اض أ
الطفال
ُمرشدونا الثقافيون لري
ف ي� هامبورج

لألطفال املعاقني

Osdorf/Lurup

Steffen Wendt
Kinderkompass
Weg beim Jäger 86

Nilgün Validzic
AWO Kita Chi-Kita
Friedrich-Schöning-Weg 9-11

040 / 55 62 03 82-0
steffen.wendt@kinderkompass-hamburg.de

0176 / 14 14 00 60
nilguen.validzic@awo-hamburg.de

Jenfeld
Martina Sinnen
Elbkinder Kita Grunewaldstraße
Grunewaldstr. 78 a
0160 / 65 24 984
m.sinnen@elbkinder-kitas.de

Borgfelde/Hamm/Horn
Karuan Otmann
IB-EKIZ Eiffekinder
Eiffestraße 60 a
0151 67 84 21 81
karuan.taha.otmann@ib.de

Billstedt
Barbara v. Oertzen
Kath. Pfarrgem. St. Paulus
Kath. Kita St. Paulus
Öjendorfer Weg 4
040 / 73 67 75 690
oertzen@kita-paulus.de

Neu Allermöhe
Adriana Szwarc
Kath. Pfarrei Heilige Elisabeth
Kath. Kita Edith Stein
Edith-Stein-Platz 1
0152 / 34 78 57 58
szwarc@pfarrei-heilige-elisabeth.de

Groß-Borstel/Winterhude

Farmsen-Berne

Kerstin Dählmann
Kindermitte e.V.
Ackermannstr. 36

Nils Zemella
Sternipark Kita Berner Heerweg
Berner Heerweg 162

0159 / 01 49 95 20
kerstin@kindermitte.de

0151 / 54 46 43 93
kitakulturlotse.bernerheerweg@sternipark.de

Harburg
Inken Zacher
DRK Hamburg-Harburg
Rote-Kreuz-Str. 3-5
0157 / 32 62 66 07
i.zacher@drk-paedagogik.hamburg

Koordinierungsstelle

Mümmelmannsberg
Marion Koch
Stiftung Alsterdorf
Kinderhaus St. Nicolaus
Mümmelmannsberg 73
0170 / 34 84 653
marion.koch@alsterdorf.de

Neugraben-Fischbek

Maya Landshut
Kita-Einstieg Hamburg
Burchardstr. 19

Helene Henke
DRK Kita Grüne Insel
Stubbenhof 20

0176 / 56 56 18 55
maya.landshut@agfw-hamburg.de

0177 / 96 04 551
h.henke@drk-paedagogik.hamburg

مساحة لمالحظاتك!
للحصول عل آخر المع

لوم
ات حول الرعاية النهاريّـة قم بزيارة موقع:

g.de
www.kita-einstieg-hambur
KITA-EINSTIEG
HAMBURG

:ممول من قبل
ّ

Koordinierungsstelle
Kita-Einstieg Hamburg
Tel. 040/228 64543-0
kita-einstieg@agfw-hamburg.de

www.kita-einstieg-hamburg.de
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ّ مش�ك من قبل

