
 

 
 Hort-Info Farsi    ویژه والدین پناھجو بھ -خطاب بھ والدین کودکان دبستانی 

 ی پانکو در منطقھ» کودکانی  روزانھمرکز نگھداری «اطالعات در خصوص 

 والدین گرامی،

ی  مرکز نگھداری روزانھ«در  –این امکان وجود دارد کھ پیش و پس از کالس درس، از کودکان شما در مدرسھ 

روند  کھ والدین بھ سر کار می زمانی. شود محسوب می حمایت خوبیویژه برای والدین شاغل  این امر بھ. مراقبت شود -» کودکان

آنھا قرار داده شود و امکانات متنوعی برای بازی، ورزش و موسیقی در اختیار  ھا مراقبت می خوبی از آن کودکان امنیت دارند، بھ

ازای نگھداری از  والدین در. شود ھا کمک می شان نیز بھ آن در انجام تکالیف مدرسھ. کنند ھا ناھار سالمی دریافت می آن. شود می

ھای اول تا چھارم، نگھداری از کودکان در زمان تعطیالت مدرسھ  برای کالس. پردازند شان بستھ بھ درآمدشان مبلغی را می کودکان

» مرکز نگھداری از کودکان در تعطیالت«صورت جداگانھ خطاب بھ  باید بھھای پنجم و ششم  برای کالس ، امانیز برقرار است

 . یسیددرخواستی بنو

، چراکھ بھ یابنداجازه دارند در مرکز نگھداری روزانھ از کودکان حضور  شان آلمانی نیست ی کھ زبان مادریکودکان حتی
 . شود شان تسریع می طریق روند یادگیری اینکنند کھ از  دوستانی پیدا می آموزند و تر زبان آلمانی را می ریعاین شکل س

ی  مرکز نگھداری روزانھ«کنید،  خدمات دریافت می »مرکز کار«یا  »التی امور پناھندگانی ای اداره«اگر شما ھنوز ھم از 
پرداخت ) حدود یک یورو در روز(ای  ھزینھ ان باید کمکت فقط برای ناھار کودک. شما رایگان است  برای 16تا ساعت » کودکان

 . کنید
 

 . از این فرصت استفاده کنید. کنیدثبت نام » ی کودکان مرکز نگھداری روزانھ«خود را در  کودکان
در مدرسھ غذاھای گیاھی و غذاھای . شود نام در مرکز نگھداری، بھ کودک شما در مدرسھ ناھار داده می در صورت ثبت

 . پذیرد انتخاب غذا بھ اتفاق کودک پیشاپیش صورت می. عاری از گوشت خوک ھم وجود دارد
 :زیرامرکز نگھداری برای کودک شما خوب است، 

 .آموزد تر زبان آلمانی را می سریع تان کودک •
 . شود تان در انجام تکالیف مدرسھ کمک می بھ کودک •
 .تری با کودکان آلمانی دارد تان تماس و ارتباط بیش کودک •
 . کندھای جدیدی کسب  ، تجربھھای ورزشی، موسیقایی و خالقانھ تواند با انجام فعالیت کودک شما می •

ھای  ھای زبان، کالس تری در اختیار دارید تا بھ کالس شما ھم زمان و آرامش بیش: و مزیتی کھ برای شما بھ ھمراه دارد
 . آمادگی شغلی و شغل خود بپردازید

ا ب عنوان والدین، بھ .نام کنند ی کودکان ثبت شان را در مرکز نگھداری روزانھ کنیم کھ کودکان ی والدین توصیھ می ما بھ ھمھ
 . تان را در جامعھ بھبود ببخشید ی جذب خودتان و البتھ کودکان در این کار، زمینھ  ھمراھی

 تان در مدرسھ با آرزوی موفقیت و رضایت کودک
 ی پانکو منطقھ» ی کودکان مرکز نگھداری روزانھ«کارگروه 

 :کاری گروھی از
 »مؤسسات و ادارات قیدشده«

 »باد زندهدموکراسی «ی  با حمایت برنامھ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  با حمایت مالی از سوی برنامھ

  :برای اطالعات بیشتر لطفاً با ایمیل زیر تماس حاصل بفرمایید
                                           hilft.de-muehlenstrasse@pankow-bildung

mailto:bildung-muehlenstrasse@pankow-hilft.de


                                                   
 

 
 کنید؟نام  ثبت» ی کودکان مرکز نگھداری روزانھ«در توانید  چگونھ می

 . ھستید» کوپن نگھداری کودک«نیازمند یک  »ی کودکان نگھداری روزانھمرکز « عقد قرارداد بابرای 
را از آدرس اینترنتی » نگھداری و حمایت روزانھ از کودکان« ی تقاضانامھتوانید  شما می .1

http://www.berlin.de/sen/bjf/service/formulare/#hort  نام در  بارگذاری کنید، آن را ھنگام ثبت
 Fröbelstraße 17 im Hausبھ آدرس (مرکز مراقبت از کودکان  –انان ی جو مدرسھ دریافت کنید یا از اداره

 . بگیرید) 4
ی ایالتی امور پناھجویان یا مرکز کار یا کپی مدرک عایدی  اداره» گیری ی تصمیم نتیجھ«ھای  بر آن باید کپی عالوه .2

 . تان را ارائھ کنید کودک Berlinpasses – BuT مدرک ھای  عنوان مدرک درآمد و کپی بھ
 

 ھا بھ کجا مراجعھ کنید؟ برای راھنمایی در خصوص پرکردن فرم
 . ھا کمک بگیرید توانید از بخش مددکاری اجتماعی برای پرکردن فرم اگر در کمپ اقامت دارید، می

را ھم دریافت »  BuT-Pass «در مدرسھ حتا مدرک . ھا تقاضای کمک کنید توانید برای پرکردن فرم در مدرسھ ھم می
 . کنید می

ای  ی منطقھ در اداره) Welcome Center Pankow  «)AWO«اگر در آپارتمان ساکن ھستید، مرکز رفاه کارگران 
 . کند ھا بھ شما کمک می در پرکردن فرم) Fröbelstr. 17, 10405 Haus 6(پانکو بھ آدرس 
 .کمک بخواھید /http://www.pankow-hilft.deینترنتی بھ آدرس ا) Pankow hilft(ی حمایتی  کھ از حلقھ یا این

 
 ھا را بھ کجا تحویل دھید؟ تقاضانامھ

 . نام بھ مدرسھ تحویل دھید ی ثبت آموزان کالس اول تقاضانامھ را ھمراه با برگھ برای دانش) الف
صورت  را بھ» ی نگھداری مرکز روزانھ«تقاضای پذیرش در رود،  تان در حال حاضر بھ مدرسھ می اگر کودک) ب

 :مستقیم نزد این اداره مطرح کنید
 Fröbelstr. 17 (Haus 4), 10405خدمات تخصصی نگھداری از کودکان، بھ آدرس  –اداره امور جوانان پانکو 

Berlin 
 :راھای خود  توانید درخواست می

 ارسال کنید، kindertagesbetreuung@ba-pankow.berlin.deاز طریق اینترنت بھ آدرس ایمیل  -
 :از طریق پست بھ آدرس زیر بفرستید -

Jugendamt – Fachdienst Kindertagesbetreuung 
Postfach 730113 
13062 Berlin, 

 بیندازید، Prenzlauer Alleeای پانکو، ورودی  ی منطقھ ھای پستی اداره در صندوق -
 :ی خصوصی حضوری برای مشاوره -

 :اینترنتی زیر مراجعھ کرده و زمان مالقات را تعیین کنید ھای لطفاً بھ آدرس
https://service.berlin.de/terminvereinbarung/termin/tag.php?termin=1&dienstleister=324
903&anliegen[]=324901&herkunft=1 

 یا 
http://service.berlin.de/standort/324903/ 

 :90292-5689فن از طریق شماره تل ،اداری ساعاتیا در 
 14تا ساعت  13و بعدازظھر از ساعت  12تا ساعت  9ھا از ساعت  شنبھ صبح روزھای دوشنبھ و سھ

 18تا ساعت  13از ساعت : روزھای چھارشنبھ
 12تا ساعت  9ھا از ساعت  جمعھ

ً برای مالقات حضوری تان را ھمراه  کودک» BuT-Pass«ھای گواھی حقوق و گواھی  ی پرشده، کپی تقاضانامھ ،لطفا
 . داشتھ باشید

 . استفاده کنید kindertagesbetreuung@ba-pankow.berlin.deتر از ایمیل  برای سؤاالت بیش
این کوپن شما قرارداد  ارسالبا . شود تان ارسال می صورت پستی برای بھ» ی کودکان مرکز نگھداری روزانھ«کوپن 

 . این مورد از مدیریت مدرسھ سؤال کنیددر . اید  مراقبت از کودک را امضا کرده
 

http://www.berlin.de/sen/bjf/service/formulare/#hort
http://www.pankow-hilft.de/
https://service.berlin.de/terminvereinbarung/termin/tag.php?termin=1&dienstleister=324903&anliegen%5b%5d=324901&herkunft=1
https://service.berlin.de/terminvereinbarung/termin/tag.php?termin=1&dienstleister=324903&anliegen%5b%5d=324901&herkunft=1
http://service.berlin.de/standort/324903/

