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برنامه ی »ورود به مهدکودک« چیست و در هامبورگ چه کاری انجام می شود؟
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برنامه ی فدرایل »ورود به مهدکودک« به شما اطالعا�ت را در مورد 
مهدکودک ارائه می دهد و از شما در زمینه ی سواالت و مشکالت 

پشتیبا�ن می کند.

مهدکودک برای فرزند شما امکانا�ت زیادی را فراهم می سازد. 
کودکان می توانند در آنجا با یک دیگر باشند و مهارت های مهم 

مدرسه را بیاموزند.

 ما از خانوادها حمایت می کنیم
-مهدکودک به شما کمک می کنند 

گ
در هامبورگ راهنماهای فرهن�

و شما را در تمام مراحل ورود فرزند تان به مهدکودک همراهی 
می نمایند. آنها ُفرم ها را تکمیل نموده، تلفن ها را پاسخ می دهند، 

شما را در قرار مالقات ها همراهی می نمایند و همه موضوعات 
را به آرامی برای تان توضیح می دهند. در صورت که برای گفتگو 
-

گ
جم نیاز داشته باشید، راهنماهای فرهن� در مهدکودک به م�ت

 می نمایند.
گ

مهدکودک به این موضوع رسید�

-مهدکودک گروهای بازی و 
گ

عالوه بر آن راهنماهای فرهن�
گردش های تفریحی را سازماندهی می کنند. در آنجا کودکان 

می توانند با هم همبازی شوند و والدین می توانند تجارب خود را 
اک بگذارند. در صفحات 12 و 13 این بروشور  با یکدیگر به اش�ت

می توانید اطالعات تماس را دریافت نمایید.

 ورود به مهدکودک در وب سایت هامبورگ آنالین
ی در مورد  آیا سوایل دارید یا می خواهید اطالعات بیش�ت

مهدکودک کسب کنید؟

 www.kitainfo.hamburg در وب سایت

می توانید اطالعات و ویدیوی ها�ی را به چندین زبان مختلف به 
دست آورید.

اطالعات در مورد مهدکودک برای والدین



مهدکودک جا�ی است که از کودکان خارج از کانون خانواده 
 می توانند 

گ
مراقبت می شوند. کودکان در آلمان از سن یک سال�

از خدمات مراقب�ت روزانه بهره مند شوند. در صور�ت که والدین 
ی  شاغل باشند، کارآموزی نمایند و یا دوره ی آموزش زبان را س�پ

 به مهدکودک 
گ

کنند، می توانند کودک را قبل از سن یک سال�
بسپارند. در مهدکودک افرادی شاغل هستند که در برخورد 

با کودکان آشنا�ی خییل خو�ب دارند. آنها دوره های کودکیاری 
تخصیص یا تحصیالت دانشگاهی را برای انجام این کار گذرانده 

اند. به این افراد مر�ب گفته می شود.

 چرا حضور کودک من در مهدکودک مهم است؟
کودکان قبل از اینکه به مدرسه بروند، می بایست یک تعداد از 

ها را بیاموزند. ن چ�ی

ند: آنها به عنوان مثال این موارد را در مهدکودک یاد می گ�ی

ن دقت داش�ت   

قانون پذیری   

تمرکز کردن    

ن برای صحبت اجازه خواس�ت    

ن اعتماد به نفس داش�ت    

گوش دادن به حرف دیگران   

پیدا کردن جایگاه خود در یک گروه    

عالوه بر این، کودکان در مهد کودک دوست پیدا می کنند و 
نهای جدیدی را می آموزند. خییل چ�ی

 به این ترتیب باری از دوش والدین برداشته می شود و آنها 
ی را برای کار، تحصیل و یا  می توانند به عنوان مثال وق�ت بیش�ت

دوره آموزش زبان آلما�ن اختصاص دهند.
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مرکز مراقبت روزانه کودکان )مهدکودک( چیست؟



کودکان زبان آلما�ن را در مهدکودک به طور کامالً جن�ب می آموزند. 
در برخی از مهدکودک ها کودکان ح�ت می توانند چندین زبان را 

ن واژه ها وجود  ند. در آنجا امکانات  خییل خو�ب برای آموخ�ت فراگ�ی
 ، دارد: آواز خواندن گروهی، بازی با انگشت ها، بازی های حرک�ت
، تئاتر بازی کردن، کتاب های مصور و  قصه خوا�ن و داستان گو�ی

نهای دیگر. خییل چ�ی

ن  آلما�ن را به عنوان زبان اول آموخ�ت

، زبان اول خود را می آموزند. 
گ

کودکان در سال های نخست زند�
ند. برخی  در ضمن می توانند همزمان زبان های متعددی را یاد بگ�ی
از کودکان در خانواده به زبا�ن متفاوت از زبان مهدکودک صحبت 
ن حال برای کودکان مهم است که زبان خانواده ی  می کنند. در ع�ی

ن بیاموزند. آنها در مهدکودک در آموزش زبان آلما�ن  خود را ن�ی
ند. در برخی موارد برای اینکه کود�  مورد حمایت قرار می گ�ی

د، گاهی اوقات به  زبان آلما�ن را به عنوان زبان اول خود یاد بگ�ی
ی نیاز دارد. حمایت بیش�ت

ی زبان در مهدکودک  حمایت برای فراگ�ی
مربیان مهدکودک با رشد زبان آشنا�ی خو�ب دارند. آنها در زمینه ی 
ی و رشد زبان آلما�ن به کودکان کمک می کنند و آنها را مورد  یادگ�ی

ی  حمایت قرار می دهند. در صور�ت که کود� مشکیل در فراگ�ی
 

گ
زبان داشته باشد، مربیان به او در مهدکودک بالفاصله رسید�

می کنند. 
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ی زبان در مهدکودک فراگ�ی



بعیصن از کودکان بیش�ت از دیگران به کمک نیاز دارند.

به عنوان مثال، اگر از نظر جسمی دچار معلولیت باشند و یا 
خطر معلولیت وجود داشته باشد. برای دریافت کمک های ویژه 

برای این کودکان در مراکز مراقبت روزانه دو روش وجود دارد: 
حمایت های زودهنگام یا کمک برای ادغام.

 حمایت های زودهنگام )کودکان صفر تا شش سال(
با حمایت زود هنگام، فر�ت نمی کند که کودک به مهدکودک 

برود یا در خانه بماند. 

-درمان گر به  در چارچوب حمایت های زودهنگام مربیان پرور�ش
 می کنند.  این متخصصان به مهدکودک و یا به 

گ
کودک رسید�

ل کودکان می روند. ن م�ن

 و یا هم به مراکز ارائه حمایت های زودهنگام 
)Früh-Förder-Stelle( می آیند. 

مرکز ارائه حمایت های زودهنگام جا�ی است که کودکان با اختالل 
تکامیل خاص برای دریافت کمک های ویژه به آنجا مراجعه 

می کنند.

 کمک برای ادغام )کودکان بزرگ�ت از سه سال( 
س کودکان بزرگ�ت از سه  کمک برای ادغام را می توان در دس�ت
سال قرار داد. ارائه این کمک ها تنها در مهد کودک های ویژه 

امکان پذیر است. در این مهدکودک ها افرادی کار می کنند که به 
خو�ب شیوه رفتار با کودکان دارای اختالل های تکامیل را می دانند. 

ن روش های درما�ن با کودک را به کار می برند. آنها همچن�ی

اطالعات در مورد حمایت ها را می توانید از وب سایت ذیل 
 کسب نمایید:

https://www.hamburg.de/fruehfoerderung
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کودکان نیازمند به حمایت های ویژه



یک روز در مهدکودک می تواند به این شکل باشد:

در مهدکودک چه کارهای انجام می شوند؟

ن کودک تحویل گرف�ت

ن به فضا�ی آزاد رف�ت

خوابیدن

صبحانه 

بازی و آموزش کردن

ناهار

رسیدن به مهدکودک
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درخواست

 اداره ی بخشداری
»Bezirksamt«

کوپن مهدکودک

ساالنه

مرکز مراقبت روزانه 
کودکان )مهدکودک(

کوپن مهدکودک

کوپن مهدکودک چیست و چگونه می توان آن را بدست  آورد؟

در هامبورگ  برای دریافت خدمات مراقب�ت در مهدکودک 
به کوپن مهدکودک نیاز دارید. کوپن مهدکودک را می توانید 
از بخش مراقبت های روزانه )KTB( در اداره ی بخشداری 

)Bezirksamt( به دست آورید. یا به صورت آنالین از 
 وب سایت ذیل دریافت نمایید:

www.hamburg.de/antraege

سپس باید کوپن مهدکودک را به مهدکودک منتخب ارائه دهید.

 درخواست برای کوپن مهدکودک
 مراقبت پنج ساعت در روز و 

گ
برای کودکان از سن یک سال�

ناهار در هامبورگ رایگان می باشد. بسته به نیاز کودکان پنچ، 
شش، هشت، ده و یا دوازده ساعت نگهداری می شوند.

کوپن-مهدکودک مشخص می کند که...

کودک شما چند ساعت می تواند در مهدکودک بماند   
شهرداری هامبورگ چه مقداری از هزینه ها را می پردازد   

والدین می بایست چه مقدار از هزینه ی این خدمات را پرداخت کنند     

 دارد:
گ

نان پرداخت والدین در مورد هزینه ها به این موارد بست� م�ی

تعداد اعضای خانواده    

ان درآمد والدین ن م�ی    

مدت زما�ن که کودک در هر روز در مهدکودک حضور دارد   

کوپن-مهدکودک حداک�ش به مدت یکسال معت�ب می باشد. والدین 
باید برای دریافت کوپن-مهدکودک هر سال یک درخواست جدید 
ارائه دهند. برای کسب اطالعات بیش�ت به وب سایت ذیل مراجعه 

کنید:
 www.hamburg.de/kita

توضیحات به زبان ساده: کوپن مرکز 
مراقبت روزانه کودکان )مهدکودک(
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« به چه معناست و چطور اتفاق می افتد؟ ن »دوره ی انس گرف�ت

« می نامند.  ن مرحله آغاز مهدکودک را »دوره ی انس گرف�ت
کودک شما بایست به آرامی به مهد کودک عادت کند. در 

. در طول این مرحله اول  ابتدا همراه با شما و سپس به تنها�ی
ن مراجعه ها به  شما با فرزند خود در مهدکودک می مانید. اول�ی

مهدکودک کوتاه تر هستند. اوقات مالقات را با مربیان مهد 
کودک هماهنگ کنید. فردی در مهدکودک، به صورت کامالً 

ویژه از کودک شما مراقبت می کند. به این فرد، مراقِب نزدیک 
به کودک می گویند. شما می توانید سواالت خود را با او مطرح 

کنید. شما و فرزندتان با هم به محیط جدید آشنا می شوید و 
به تدریج به مربیان اعتماد پیدا می کنید. سپس مرحله ی بعدی 

فرا می رسد: شما از فرزندتان جدا می شوید و در اتاق  دیگر 
منتظر می مانید. پس از گذشت چند دقیقه دوباره نزد فرزندتان 

باز می گردید. بدین ترتیب فرزندتان به مرور زمان، مدت 
طوال�ن تری را به تنها�ی در آنجا می مانند.

 اگر کودک شما گریه کند:
شما می توانید رسیع برگردید و به او دلداری دهید. »دوره انس 
«  می تواند چندین هفته ادامه پیدا کند تا فرزندتان بتواند  ن گرف�ت

به تنها�ی در مهدکودک بماند.

اطالع رسا�ن به طور ساده: آغاز دوره ی مهدکودک



روش شش گانه برای پیدا کردن جا در مهدکودک

چگونه می توانم جای در مهدکودک پیدا کنم؟

1. جهت یا�ب و کسب اطالعات:
ن�ت ما اطالعات و ویدیوی های چند زبانه در مورد مهدکودک   در سایت این�ت

 www.kitainfo.hamburg :در هامبورک. وجود دارد
ن�ت ذیل کسب نمایید: اطالعات چند زبانه در زمینه ی مهدکودک ها در هامبورگ را از آدرس این�ت

www.hamburg.de/kitaplatz/

2. ارائه درخواست برای کوپن مهدکودک:
ُفرم درخواست کوپن مهدکودک را تکمیل نموده و یکجا با ک�پ کارت هویت خود به اداره بخشداری )Bezirksamt( ارسال نمایید.

ن جا در مهدکودک  3. یاف�ت
 مهدکود� را در نزدی� محل سکونت خود جستجو کنید. اطالعات الزم در مورد مهدکودک ها را می توانید از این آدرس 

ن�ت به دست آورید: این�ت
www.hamburg.de/kita-finden

خواهشمندیم از طریق تلفن یا ایمیل با مهد کودک در تماس باشید.

ن جا در مهدکودیک:  4. پس از یاف�ت
ن کرده و با محیط مهدکودک آشنا شوید. لطفاً با مهدکودک مذکور قرار مالقات تعی�ی

5. در صور�ت که مهدکودک مورد پسند شما بود: 
دازید و سپس فرزندتان را در آنجا ثبت نام کنید. در این مورد بایس�ت قرارداد مراقبت از کودک  به حل سواالت خود با مهدکودک ب�پ
چه �ی زردرنگ معاینات و کوپن مهدکودک  چه واکسیناسیون فرزندتان، دف�ت را امضا  کنید. الزم به ذکر است در هنگام ثبت نام دف�ت

معت�ب را همراه خود داشته باشید.

:» ن 6. »دوره ی انس گرف�ت
در ابتدا فرزند خود را چندین هفته در مهد کودک همراهی می کنید تا  کودک بتواند رسانجام به تنها�ی در آنجا بماند.

 برای مهدکودک در تمام مراحل به شما کمک خواهند کرد. 
گ

: راهنماهای-فرهن� راهنما�ی

مهدکودک ها  ساده:  زبان  به   توضیح 
هامبورگ در 



جا در مهدکودک نباشم، چه کاری می توانم انجام دهم؟

در صور�ت که قادر به پیدا کردن 

1. شما باید یک کوپن معت�ب برای مهدکودک داشته باشید..

2. اداره ی بخشداری )Bezirksamt( به شما در جستجوی جا کمک می کند.
 این روند »اثبات جستجوی جا در مهدکودک ها« نامیده می شود. اداره ی بخشداری کمک ها 

س شما  قرار می دهد. تاریخ آغاز )مراقبت ها( روی کوپن- را حداقل سه ماه قبل از تاریخ آغاز اعتبار کوپن در دس�ت
مهدکودک ثبت شده است.

3. حداقل 5 مورد عدم پذیرش از مهدکودک ها جمع آوری کنید. 
دریافت پیام عدم پذیرش به صورت تلف�ن کا�ن است. 

نیازی نیست که مهدکودک ها فرمی را امضا کنند.

ن کنید.  4. نزد اداره ی بخشداری یک قرار مالقات با مسئول امور اداری خود تعی�ی
نام و مشخصات تماس او را می توانید بر روی کوپن-مهدکودک خود بیابید.

5. سپس اداره بخشداری جستجوی جا را در مهدکودک های نزدیک محل سکونت شما آغاز می کند. 
ن می بایست کماکان به جستجوی خود ادامه دهید. شما ن�ی

6. این جستجو ممکن است تا سه ماه طول بکشد.
در صورت پیدا کردن یک جای خایل، مسئول امور اداری به صورت کت�ب به شما اطالع می دهد.

7. شما می توانید دو جای خایل در مهدکودک را رد کنید. 
سپس اداره ی بخشداری )Bezirksamt( دیگر به شما کمک نمی کند.

توضیح به زبان ساده: روند »اثبات 
مهدکودک ها« در  جا  جستجوی 



انتخاب مهد کودک مناسب

ایط �ش
1.    آیا فرزند شما به بسته های پیشنهادی خایص نیاز دارد؟ )به عنوان مثال ژیمناستیک پزش�(

2.   آیا در مهد کودک به اوقات کاری خایص نیاز دارید؟
3.   آیا کارکنان مرکز مراقبت از کودکان خوش برخورد هستند؟

4.   آیا فکر می کنید که فرزند شما در آنجا احساس راح�ت خواهد کرد؟
5.   آیا به شما مشاورٔه خو�ب ارائه می شود؟

6.   آیا اطالعات و پاسخ های زیادی به سواالت خود دریافت می کنید؟
7.   آیا شما و فرزندتان می توانید به مهد کودک و برنامه های مراقب�ت روزانه آن نگاهی بیندازید؟

ن چگونه برخورد می کند؟ 8.   مهد کودک با رفتارهای چالش برانگ�ی
9.   با پیش داوری ها چگونه برخورد می شود؟

نات فضا و تجه�ی
، موسیقی؟ 1.    آیا فضای کا�ن و اتاق های مختلف وجود دارند؟ به عنوان مثال اتاق ها�ی برای تحرک، کاردس�ت

احت انفرادی و یا گروهی کودکان وجود دارد؟ 2.   آیا اتا�ت برای اس�ت
ن های بازی و پارک ها می روند؟ 3.   آیا باغی برای بازی در فضای باز وجود دارد؟ آیا  کودکان به طور گروهی اغلب به زم�ی

4.   آیا اسباب بازی های کا�ن برای همه کودکان وجود دارد؟ آیا کودک می تواند با آنچه که می خواهد بازی کند؟  

گ
یک ن غذا و پاک�ی

1.    چه زما�ن غذا می دهند؟ آیا همه کودکان با هم غذا می خورند یا در گروه های کوچک؟
2.   آیا غذا سالم است؟

ه( 3.   آیا مهد کودک به خواسته های شما در زمینه تغذیه توجه می کند؟ )به عنوان مثال غذای حالل، حساسیت ها، گیاه خواری و غ�ی
ن است؟     4.   آیا مهد کودک تم�ی

اطالعات و پیشنهادها برای والدین
1.    آیا به طور مداوم با والدین صحبت می شود؟

2.   آیا والدین یک فرد ثابت برای برقراری تماس و صحبت در مورد کودک خود دارند؟



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

Billstedt

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

Jenfeld

Karuan Otmann
Kita-Eiffekinder
Eiffestraße 62e
0151 / 67 84 21 81
karuan.taha.otmann@ib.de

Borgfelde/Hamm/Horn

Nils Zemella
Sternipark Kita Berner Heerweg
Berner Heerweg 162
0151 / 54 46 43 93
kitakulturlotse.bernerheerweg@
sternipark.de

Farmsen-Berne

Kerstin Dählmann
Kindermitte e.V.
Ackermannstr. 36
040 / 30 72 60 90 
info@kindermitte.org

Groß Borstel/Winterhude

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

Harburg

در هامبورگ

-مهدکودک های ما  گ
راهنماهای فرهن�



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

Mümmelmannsberg

Helene Henke
DRK Kita Grüne Insel
Stubbenhof 20
0177 / 96 04 551
h.henke@drk-paedagogik.hamburg

Neugraben-Fischbek

Maya Landshut
Kita-Einstieg Hamburg
Burchardstr. 19
0176 / 56 56 18 55
maya.landshut@agfw-hamburg.de

اداره ی هماهنگ سازی

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

Neuallermöhe

Nilgün Validzic
AWO Kita Chi-Kita
Friedrich-Schöning-Weg 9-11
0176 / 14 14 00 60
nilguen.validzic@awo-hamburg.de

Osdorf/Lurup

Steffen Wendt
Kinderkompass
Weg beim Jäger 86
040 / 55 62 03 82-0
steffen.wendt@kinderkompass-
hamburg.de

برای کودکان معلول





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

مورد حمایت قرار گرفته توسط:

ک ارائه دهندگان مراکز مراقبت کودکان در هامبورگ یک پروژه ی مش�ت
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