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متعدد األلوان  -دليل Kita Voucher
ايها الوالدين
!مرحبا ً بك في برلين  ،نحن نرحب بك في برلين-بوخ
هنا يمكن أن تلعب مع األطفال اآلخرين  ،وتعلم  ،وتكوين .في ألمانيا  ،تتاح لطفلك الفرصة لزيارة مركز الرعاية النهارية
المعلمون المدربون  -بكلمة واحدة :الموظفون المختصون  -يرعون ويدعمون طفلك في .صداقات جديدة وتعلم اللغة األلمانية
.لذا فإن طفلك يستعد بشكل جيد لزيارة المدرسة في المستقبل .بيئة محمية
!استفد من فرصة الرعاية النهارية لألطفال ودع طفلك يحضر حضانة نهارية
كيف تتقدم بطلب للحصول على قسيمة الرعاية النهارية؟
سوف تتلقﯽ النموذج من موظفي الرعاية في مﮐان إقامتك o
: https://fms.verwalt-berlin.de/kitaيمكنك أيضًا إكمال الطلب عبر اإلنترنت o
أكمل استمارة الطلب مع مقدم الرعاية o
:وإرسالها إلى مكتب رعاية الشباب في منطقة برلين بانكوف
مركز التطبيق
Jugendamt، Fachdienst Kindertagesbetreuung
Fröbelstr. 17
برلين 10405
قائد المجموعة السيد واسنوسكي
: (030) 90295-5128هاتف
: (030) 90295-5841الفاكس
:العمل مواعيد
0االثنين  12.00 - 9.00ومن  13:00حتى 14:3
ظهرا
ظهرا حتى الساعة 2:30
ظهرا ومن الساعة 1
الثالثاء من الساعة  9صبا ًحا حتى الساعة 12
ً
ً
ً
مغلق يوم األربعاء
ظهرا حتى الساعة  6مسا ًء
الخميس من الساعة 1
ً
0الجمعة 12.0 - 9.00
نظرا ألنه في هذا الوقت بشكل أساسي اختبار العمالء مع التاريخ  ،ال يمكن ضمان إمكانية الوصول إلى الهاتف في كل حالة
ً .
:ثم استخدم
: kindertagesbetreuung@ba-pankow.berlin.deالبريد اإللكتروني
: (030) 90295 - 5863هاتف
: (030) 90295 - 5841الفاكس
اتصل بموظفي السﮐن أو بموظفينا في ﻏرفة العائلة الذي سيساعدك o
يمكن الحصول على قسيمة الرعاية النهارية من مكتب رعاية الشباب بالبريد o
باستخدام هذه القسيمة  ،يمكن لطفلك زيارة مركز الرعاية النهارية o
إذا عثرت على مركز للرعاية النهارية يحتوي على مكان مجاني  ،فأدخلت قسيمة الرعاية النهارية هناك ووقعت عقدًا مع o
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مركز الرعاية النهارية  ،واآلن يمكن لطفلك الذهاب إلى هذه الحضانة
س الحضور الرعاية النهارية طفلك خالية من يوليو  2018فقط لتناول الغداء يوميا تحتاج  € - ،23األجور
يمﮐنك التقدم بطلب للحصول علﯽ المزايا من مجموعة التعليم لطفلك o
حتى يمكنه المشاركة مجانًا في الرحالت أو الرحالت للرعاية النهارية o
تكلفة الغداء  20يورو فقط في الشهر o
:على  Kitaيمكن العثور على مزيد من المعلومات حول
www.berlin.de/sen/jugend/familie-und-kinder/kindertagesbetreuung

:إلى حزمة التعليم تحت
www.berlin.de/bildungspaket

تشير المعلومات
 ،برلين . 6 ، 10178برنار األبيض شارع
infopunkt@senbjw.berlin.de

 (030) 90227 - 5000هاتف
:مواعيد العمل
عصرا
ظهرا حتى الساعة 4
ظهرا ومن الساعة 1
االثنين  ،الثالثاء :من الساعة  10صبا ًحا حتى الساعة 12
ً
ً
ً
عصرا حتى  7مسا ًء
4
الساعة
ومن
ا
ظهر
12
حتى
يوم الخميس :من الساعة  10صبا ًحا
ً
ً
0الجمعة12:0 - 10:00 :
منزل : Jugendamt Fachdienst 5 ، Voucherstelle ، Fröbelstr. 17 ،الموقع
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