
هل تبحثون عن فرصة للتسجيل في 
روض أطفال؟

المسبق والتسجيل  اإلنترنت  في  البحث 

WWW.KITAPORTAL-SH.DE

األعزاء، اآلباء  أيها 
يبدأ  ما  غالبًا  طفلكم،  يولد  عندما 

األطفال  لرعاية  مكان  عن  البحث 
في مركز  األطفال،  في روض 

شخص  لدى  أو  النهارية  للرعاية 
مكلف

تسهيل  أجل  من  األطفال.  برعاية 
األطفال،  لرعاية  مكان  على  العثور 
آفاقًا  هولشتاين  شليسفيغ  والية  تفتح 

البوابة  على  بكم  مرحبا  ـ  جديدة 
الوالية  مستوى  على  اإللكترونية 

. كملها بأ
البوابة  هذه  استخدام  يمكنكم 

شاملة  نظرة  على  بسهولة  للحصول 
األطفال  رعاية  أماكن  بخصوص 

حيث  الوالية،  في  مختلفة  مواقع  في 
المعلومات  من  الكثير  ستجدون 

األطفال  رعاية  مقدمي  حول  المفيدة 
عندما  تختارونها.  التي  والمرافق 

للحصول  المسبًق  بالتسجل  تقومون 
سيتم  طفلكم،  لرعاية  مكان  على 

موظف  أو  المنشأة  نفس  إبالغ 
عن  بها  المتواجد  النهارية  الرعاية 

بمجرد  المنسأة.  بهذه  اهتمامكم 
قبولكم  حول  بتأكيد  توصلكم 

سوى  لكم  يتبقى  لن  ما،  بمنشأة 
عقد  توقيع  وأخيرة:  واحدة  خطوة 
رعاية  حول  المعنية  المؤسسة  مع 

. طفلكم
سعيدة  انطالقة  وألطفالكم  لكم  نتمنى 

عديدة  ممتعة  وأوقاتا  الحضانة  في 
الوقت هذا  خالل 

مزايا قاعدة البيانات الفيدرالية الخاصة بمراكز
الرعاية النهارية لألطفال

  بوابة موحدة على مستوى الدولة تخص والية شليسفيغ هولشتاين بأكملها.

  لمحة عن جميع مراكز الرعاية النهارية والعديد من شغيلي الرعاية 
النهارية )حاضنات األطفال( مع باقتهم المتنوعة من خيارات رعاية األطفال

  التسجيل المسبق في قائمة االنتظار عبر اإلنترنت.

  معلومات حول نوع الرعاية )روض أطفال أو رعاية أطفال نهارية(، 
المفهوم التربوي والسمات الخاصة بمركز الرعاية، مثل عروض الرعاية 

االندماجية وكذلك مواعيد العمل و المعلومات حول أمكانية االتصال 
بالمسؤولين.

يبقى االتصال الشخصي مع الوالدين مهم بالنسبة للكثير من المرافق. لذلك، 
يرجى أيًضا االتصال بالمنشآت أو بمقدمي الرعاية النهارية المفضلين لديكم.
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مزيد من المعلومات حول رعاية األطفال النهارية 

وإعادة تشكيل روض األطفال في شليسفيغ هولشتاين

بوابة اإلنترنت الخاصة بروض األطفال

KITA-REFORM



1.  البحث عن مكان للرعاية 2.   اختيار مكان الرعاية

 ابحثوا في الوالية بأكملها عن عرض رعاية األطفال الذي يناسب 
االحتياجات الخاصة بطفلكم.

 يمكنكم البحث عن عرض للرعاية عند روض لألطفال أو عند مركز 
للرعاية النهارية في أي مكان يليق بكم.

 توجد معايير بحث مختلفة بإمكانها أن تسهل عليكم العثور على مكان 
للرعاية. على سبيل المثال، قد تساعدكم المعلومات اإلضافية، والمتعلقة 

بنطاق الرعاية المرغوب فيه، على انتقاء مرافق العناية التي تناسبكم، وذلك 
عبر استخدام الفلتر

1. حددوا خيارات رعاية األطفال المناسبة لطلبكم. يمكنك تحديد ثالث مفضالت 
وترتيب أولوياتها.

2. عند تحديد خيارات رعاية األطفال، يمكن اإلشارة إلى بعض األسباب المتعلقة 
بأولوية الوالدين التالية:

 تواجد أخ أو أخت
 القرب من مكان العمل
 القرب من مكان السكن

 المفهوم التربوي

يمكن أيًضا العثور على مزيد من المعلومات في الصفحة المخصصة لألسئلة الشائعة 
على الموقع االلكتروني لمنشآت الرعاية النهارية على الموقع:

 www.kitaportal-sh.de/de/faq

 قوموا بمأل استمارة التسجيل المسبق والغير الملزم عبر اإلنترنت.

 سيتم بعد ذلك فحص بياناتكم ومقارنتها تلقائيًا مع بيانات السجل المركزي لمكاتب 
تسجيل السكان. في هذا الصدد، تأكدوا من إدخال بياناتكم على الشكل الصحيح.

 يمكنكم االطالع على أوضاع هذا الفحص في أي وقت عبر اإلنترنت 

 إذا نجحت المقارنة، فسيتم وضعكم مباشرة على قائمة )أو قوائم( االنتظار.

 يبقى التسجيل في مكان ما غير ملزم في البداية، ألن قرار تخصيص مكان 
للرعاية النهارية يقع على عاتق مركز الرعاية النهارية أو الشخص المكلف بهذه 

الخدمة.

هام: ال يمكنكم تسجيل طفلكم إال بعد الوالدة أو بعد استخراج شهادة الميالد.

 بمجرد تلقيكم بتأكيد بخصوص منحكم مكانا لرعاية طفلكم، سيتم إعالمكم بذلك 
على حساب المستخدم الخاص بكم.

 سيتم إثر ذلك إلغاء طلباتكم الموجهة إلى المؤسسات أو مراكز الرعاية النهارية 
األخرى.

ما الذي يتوجب فعله إذا لم تتوصلوا بتأكيد قبول يخص اختياركم األول؟ اتصلوا 
عند ذلك بموظفي المنشأة التي وقع عليها اختياركم األول، حتى يتمكنوا من إلغاء 

الرفض التلقائي وإعادة طفلكم إلى قائمة االنتظار.

 بعد تأكيد قبول منحكم لمكان الرعاية، اتصلوا بالمنشأة إلبرام عقد رعاية الطفل.

يتم تخصيص أماكن الرعاية حسب المعايير التي يحددها المسؤول عن المؤسسة، 
والتي يمكنكم االطالع عليها في عين المكان إذا لزم األمر.

4. الموافقة على منح مكان للرعاية

كيفية المضي قدما:

3. التسجيل المسبق


