
هكذا تتحصلون عىل مكان لطفلكم بالكيتا, 

نحن نقدم لكم يد املساعدة,

لكل طفل تجاوز السنة من العمر الحق للحصول عىل مكان بالحضانة. 

لضامن مكان الطفالكم ينصح باالنطالق املبكر بعمليت البحث ,حيث 

أن الجهات املسؤولة ملدكم بقامئة الروضات مبكان اقامتكم هم إدارة 

البلدية و مجلس املدينة

 إن زيارة طفلكم للحضانة و غداؤه تكلف ماال، إال أن الست ساعات 

األوىل يف الحضانة باليوم األول مجانية إذا تجاوز الطفل الثالث سنوات

إذا دخلكم املادي ال يكفي لدفع تكاليف الحظانة ميكنكم بالتقدم 

بطلب للمساعدة عند دائرة رعاية األطفال والقارصين

ç  إذا كنت غري متأكد)ة( إذا كان طفلك بحاجة إىل الذهاب إىل 

مركز الرعاية النهارية

ç  إذا كنت بحاجة إىل دعم أو مشورة يف البحث عن الحظانة 

املناسبة

ç  إذا كنت بحاجة إىل املساعدة يف تسجيل طفلك يف أحد مراكز 

الرعاية النهارية

ç  إذا كانت هناك صعوبات يف التواصل مع الكيتا

التعليم املبكر
 للجميع

 من البداية

Arabisch

 مرحبا بكم يف الحضانة اليومية

 لالطفال!

ç  املنطقة الرشقية

ç  منطقة هونفلد

ç  مكتب التنسيق

الصعود إىل الكيتا: بناء 
اجلسور عن طريق التعلمي 

املبكر”„  هو برناجم من 
الوزارة االحتادية لألرسة 

و كبار السن و املرأة و 
الشباب

الربنامج الفيدرايل „ الصعود إىل الكيتا: بناء 

الجسور عن طريق التعليم املبكر« بفولدا
 
mit Tätigkeitsschwerpunkt in 
Flieden und Neuhof 
Jugendhilfeverbund St. Elisabeth 
Treffpunkt Königreich Flieden 
Hannah Aland 
Tel. 0151-26862417 
koenigreich@caritas-fulda.de

 
mit Tätigkeitsschwerpunkt in 
Ebersburg und Gersfeld 
Familienzentrum Ebersburg 
Sabine Massel 
Tel. 0175-5275232 
kitaeinstieg@ebersburg.de

 
mit Tätigkeitsschwerpunkt in  
Hünfeld 
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Hünfeld 
Jugend- und Familienzentrum 
Julia Kalmykow 
Tel. 0151-72313171 
j.kalmykow@drk-huenfeld.de

 
Landkreis Fulda 
Irmi Warmuth 
Tel. (0661) 6006-9482 
kita@landkreis-fulda.de

ç  املنطقة الجنوبية الغربية



كيف يتعاون األولياء مع الجهاز الرتبوي بالكيتا !زيارة طفلك للروضة مهم لتنمية قدراته ما هي حضانة الرعاية اليومية لالطفال؟

محادثة املختصني مبراكز رعاية األطفال مهمة جدا 

فأنت كويل تعرف بالضبط إحتياجات ونقائص طفلك إذ من الرضوري 

مشاركة مخاوفكم و استفساراتكم مع املربني و املختصني

من املهم لكل كيتا أن تكون العالقة مع األولياء مبنية عىل الثقة املتبادلة.  

إعالم املربني باوقات حضور وذهاب طفلك أو يف حالة غيابه أو غيابها من 

واجبات األولياء

يف روضات األطفال يتعرف ابنائكم عىل أصدقاء جدد، يكتشفون أشياء 

جديدة، يلعبون، يغنون ويبدعون سوي

ااالهتاممات واملواهب املتنوعة لطفلك سوف تدعم قدراته ليك يكون 

انسان مستقل يف قراراته و واثق يف نفسه و يكون مستعد لاللتحاق 

باملدرسة يف وقت الحق

تلعب اللغة دور مهم جدا يف نجاح طفلك عىل املستوى الدرايس. يتم 

تحفيز األطفال لتعلم الغة عن طريق املطالعة و األلعاب املتاحة لهم

التعليم املبكر
 للجميع

 من البداية

مراكز الرعاية اليومية لالطفال ) باألملانية: كيتا ( هم مؤسسات تربوية 

أين يلعب ،يتعلم و ميرح األبناء سويا مبختلف خلفياتهم، ديانتهم، 

جنسياتهم و ثقافتهم.

الروضات مفتوحة من االثنني إىل الجمعة. أوقات العمل اليومية تختلف 

حسب كل مركز.

ترتاوح أعامر قبول األطفال يف البعض منها السنة  و يف البعض األخر 

الثالث سنوات

لكل روضة روتني يومي تقتدي به مثل وجبات االفطار املشرتكة كفطور 

الصباح و الغداء و أوقات الراحة.

يحتاج كل طفل يف األسابيع األوىل فرتة زمنية للتأقلم مع محيطه 

الجديد والتعود عىل نسق الدروس. ما يعرب عنه بفرتة التأقلم بالكيتا


