ﺧطﺎب ﺑﮫ واﻟدﯾن ﮐودﮐﺎن دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ  -ﺑﮫوﯾژه واﻟدﯾن ﭘﻧﺎھﺟو

Hort-Info Farsi

اطﻼﻋﺎت در ﺧﺻوص »ﻣرﮐز ﻧﮕﮭداری روزاﻧﮫی ﮐودﮐﺎن« در ﻣﻧطﻘﮫی ﭘﺎﻧﮑو
واﻟدﯾن ﮔراﻣﯽ،
اﯾن اﻣﮑﺎن وﺟود دارد ﮐﮫ ﭘﯾش و ﭘس از ﮐﻼس درس ،از ﮐودﮐﺎن ﺷﻣﺎ در ﻣدرﺳﮫ – در »ﻣرﮐز ﻧﮕﮭداری روزاﻧﮫی
ﮐودﮐﺎن«  -ﻣراﻗﺑت ﺷود .اﯾن اﻣر ﺑﮫوﯾژه ﺑرای واﻟدﯾن ﺷﺎﻏل ﺣﻣﺎﯾت ﺧوﺑﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷود .زﻣﺎﻧﯽﮐﮫ واﻟدﯾن ﺑﮫ ﺳر ﮐﺎر ﻣﯽروﻧد
ﮐودﮐﺎن اﻣﻧﯾت دارﻧد ،ﺑﮫﺧوﺑﯽ از آنھﺎ ﻣراﻗﺑت ﻣﯽﺷود و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺗﻧوﻋﯽ ﺑرای ﺑﺎزی ،ورزش و ﻣوﺳﯾﻘﯽ در اﺧﺗﯾﺎر آﻧﮭﺎ ﻗرار داده
ﻣﯽﺷود .آنھﺎ ﻧﺎھﺎر ﺳﺎﻟﻣﯽ درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﻧد .در اﻧﺟﺎم ﺗﮑﺎﻟﯾف ﻣدرﺳﮫﺷﺎن ﻧﯾز ﺑﮫ آنھﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﺷود .واﻟدﯾن در ازای ﻧﮕﮭداری از
ﮐودﮐﺎنﺷﺎن ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ درآﻣدﺷﺎن ﻣﺑﻠﻐﯽ را ﻣﯽﭘردازﻧد .ﺑرای ﮐﻼسھﺎی اول ﺗﺎ ﭼﮭﺎرم ،ﻧﮕﮭداری از ﮐودﮐﺎن در زﻣﺎن ﺗﻌطﯾﻼت ﻣدرﺳﮫ
ﻧﯾز ﺑرﻗرار اﺳت ،اﻣﺎ ﺑرای ﮐﻼسھﺎی ﭘﻧﺟم و ﺷﺷم ﺑﺎﯾد ﺑﮫﺻورت ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺧطﺎب ﺑﮫ »ﻣرﮐز ﻧﮕﮭداری از ﮐودﮐﺎن در ﺗﻌطﯾﻼت«
درﺧواﺳﺗﯽ ﺑﻧوﯾﺳﯾد.
ﺣﺗﯽ ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ زﺑﺎن ﻣﺎدریﺷﺎن آﻟﻣﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت اﺟﺎزه دارﻧد در ﻣرﮐز ﻧﮕﮭداری روزاﻧﮫ از ﮐودﮐﺎن ﺣﺿور ﯾﺎﺑﻧد ،ﭼراﮐﮫ ﺑﮫ
اﯾن ﺷﮑل ﺳرﯾﻊﺗر زﺑﺎن آﻟﻣﺎﻧﯽ را ﻣﯽآﻣوزﻧد و دوﺳﺗﺎﻧﯽ ﭘﯾدا ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ از اﯾن طرﯾﻖ روﻧد ﯾﺎدﮔﯾریﺷﺎن ﺗﺳرﯾﻊ ﻣﯽﺷود.
اﮔر ﺷﻣﺎ ھﻧوز ھم از »ادارهی اﯾﺎﻟﺗﯽ اﻣور ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن« ﯾﺎ »ﻣرﮐز ﮐﺎر« ﺧدﻣﺎت درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﯾد» ،ﻣرﮐز ﻧﮕﮭداری روزاﻧﮫی
ﮐودﮐﺎن« ﺗﺎ ﺳﺎﻋت  16ﺑرای ﺷﻣﺎ راﯾﮕﺎن اﺳت .ﻓﻘط ﺑرای ﻧﺎھﺎر ﮐودکﺗﺎن ﺑﺎﯾد ﮐﻣﮏھزﯾﻧﮫای )ﺣدود ﯾﮏ ﯾورو در روز( ﭘرداﺧت
ﮐﻧﯾد.
ﮐودﮐﺎن ﺧود را در »ﻣرﮐز ﻧﮕﮭداری روزاﻧﮫی ﮐودﮐﺎن« ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐﻧﯾد .از اﯾن ﻓرﺻت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
در ﺻورت ﺛﺑتﻧﺎم در ﻣرﮐز ﻧﮕﮭداری ،ﺑﮫ ﮐودک ﺷﻣﺎ در ﻣدرﺳﮫ ﻧﺎھﺎر داده ﻣﯽﺷود .در ﻣدرﺳﮫ ﻏذاھﺎی ﮔﯾﺎھﯽ و ﻏذاھﺎی
ﻋﺎری از ﮔوﺷت ﺧوک ھم وﺟود دارد .اﻧﺗﺧﺎب ﻏذا ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﮐودک ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﺻورت ﻣﯽﭘذﯾرد.
ﻣرﮐز ﻧﮕﮭداری ﺑرای ﮐودک ﺷﻣﺎ ﺧوب اﺳت ،زﯾرا:
• ﮐودکﺗﺎن ﺳرﯾﻊﺗر زﺑﺎن آﻟﻣﺎﻧﯽ را ﻣﯽآﻣوزد.
• ﺑﮫ ﮐودکﺗﺎن در اﻧﺟﺎم ﺗﮑﺎﻟﯾف ﻣدرﺳﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﺷود.
• ﮐودکﺗﺎن ﺗﻣﺎس و ارﺗﺑﺎط ﺑﯾشﺗری ﺑﺎ ﮐودﮐﺎن آﻟﻣﺎﻧﯽ دارد.
• ﮐودک ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎ اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ورزﺷﯽ ،ﻣوﺳﯾﻘﺎﯾﯽ و ﺧﻼﻗﺎﻧﮫ ،ﺗﺟرﺑﮫھﺎی ﺟدﯾدی ﮐﺳب ﮐﻧد.
و ﻣزﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ھﻣراه دارد :ﺷﻣﺎ ھم زﻣﺎن و آراﻣش ﺑﯾشﺗری در اﺧﺗﯾﺎر دارﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﮐﻼسھﺎی زﺑﺎن ،ﮐﻼسھﺎی
آﻣﺎدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ و ﺷﻐل ﺧود ﺑﭘردازﯾد.
ﻣﺎ ﺑﮫ ھﻣﮫی واﻟدﯾن ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﮐودﮐﺎنﺷﺎن را در ﻣرﮐز ﻧﮕﮭداری روزاﻧﮫی ﮐودﮐﺎن ﺛﺑتﻧﺎم ﮐﻧﻧد .ﺑﮫﻋﻧوان واﻟدﯾن ،ﺑﺎ
ھﻣراھﯽ در اﯾن ﮐﺎر ،زﻣﯾﻧﮫی ﺟذب ﺧودﺗﺎن و اﻟﺑﺗﮫ ﮐودﮐﺎنﺗﺎن را در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮭﺑود ﺑﺑﺧﺷﯾد.
ﺑﺎ آرزوی ﻣوﻓﻘﯾت و رﺿﺎﯾت ﮐودکﺗﺎن در ﻣدرﺳﮫ
ﮐﺎرﮔروه »ﻣرﮐز ﻧﮕﮭداری روزاﻧﮫی ﮐودﮐﺎن« ﻣﻧطﻘﮫی ﭘﺎﻧﮑو
ﮐﺎری ﮔروھﯽ از:
»ﻣؤﺳﺳﺎت و ادارات ﻗﯾدﺷده«
ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﺑرﻧﺎﻣﮫی »دﻣوﮐراﺳﯽ زﻧدهﺑﺎد«

ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ از ﺳوی ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﻟطﻔﺎ ً ﺑﺎ اﯾﻣﯾل زﯾر ﺗﻣﺎس ﺣﺎﺻل ﺑﻔرﻣﺎﯾﯾد:
bildung-muehlenstrasse@pankow-hilft.de

ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد در »ﻣرﮐز ﻧﮕﮭداری روزاﻧﮫی ﮐودﮐﺎن« ﺛﺑتﻧﺎم ﮐﻧﯾد؟

ﺑرای ﻋﻘد ﻗرارداد ﺑﺎ »ﻣرﮐز ﻧﮕﮭداری روزاﻧﮫی ﮐودﮐﺎن« ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﯾﮏ »ﮐوﭘن ﻧﮕﮭداری ﮐودک« ھﺳﺗﯾد.
 .1ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﮫی »ﻧﮕﮭداری و ﺣﻣﺎﯾت روزاﻧﮫ از ﮐودﮐﺎن« را از آدرس اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ
 http://www.berlin.de/sen/bjf/service/formulare/#hortﺑﺎرﮔذاری ﮐﻧﯾد ،آن را ھﻧﮕﺎم ﺛﺑتﻧﺎم در
ﻣدرﺳﮫ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد ﯾﺎ از ادارهی ﺟواﻧﺎن – ﻣرﮐز ﻣراﻗﺑت از ﮐودﮐﺎن )ﺑﮫ آدرس Fröbelstraße 17 im Haus
 (4ﺑﮕﯾرﯾد.
 .2ﻋﻼوهﺑر آن ﺑﺎﯾد ﮐﭘﯽھﺎی »ﻧﺗﯾﺟﮫی ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری« ادارهی اﯾﺎﻟﺗﯽ اﻣور ﭘﻧﺎھﺟوﯾﺎن ﯾﺎ ﻣرﮐز ﮐﺎر ﯾﺎ ﮐﭘﯽ ﻣدرک ﻋﺎﯾدی
ﺑﮫﻋﻧوان ﻣدرک درآﻣد و ﮐﭘﯽھﺎی ﻣدرک  Berlinpasses – BuTﮐودکﺗﺎن را اراﺋﮫ ﮐﻧﯾد.
ﺑرای راھﻧﻣﺎﯾﯽ در ﺧﺻوص ﭘرﮐردن ﻓرمھﺎ ﺑﮫ ﮐﺟﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد؟
اﮔر در ﮐﻣپ اﻗﺎﻣت دارﯾد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد از ﺑﺧش ﻣددﮐﺎری اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑرای ﭘرﮐردن ﻓرمھﺎ ﮐﻣﮏ ﺑﮕﯾرﯾد.
در ﻣدرﺳﮫ ھم ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑرای ﭘرﮐردن ﻓرمھﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد .در ﻣدرﺳﮫ ﺣﺗﺎ ﻣدرک » « BuT-Passرا ھم درﯾﺎﻓت

ﻣﯽﮐﻧﯾد.
اﮔر در آﭘﺎرﺗﻣﺎن ﺳﺎﮐن ھﺳﺗﯾد ،ﻣرﮐز رﻓﺎه ﮐﺎرﮔران » (AWO) « Welcome Center Pankowدر ادارهی ﻣﻧطﻘﮫای
ﭘﺎﻧﮑو ﺑﮫ آدرس ) (Fröbelstr. 17, 10405 Haus 6در ﭘرﮐردن ﻓرمھﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد.
ﯾﺎ اﯾنﮐﮫ از ﺣﻠﻘﮫی ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ) (Pankow hilftﺑﮫ آدرس اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ  /http://www.pankow-hilft.deﮐﻣﮏ ﺑﺧواھﯾد.
ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﮫھﺎ را ﺑﮫ ﮐﺟﺎ ﺗﺣوﯾل دھﯾد؟
اﻟف( ﺑرای داﻧشآﻣوزان ﮐﻼس اول ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﮫ را ھﻣراه ﺑﺎ ﺑرﮔﮫی ﺛﺑتﻧﺎم ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺗﺣوﯾل دھﯾد.
ب( اﮔر ﮐودکﺗﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﻣﯽرود ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘذﯾرش در »ﻣرﮐز روزاﻧﮫی ﻧﮕﮭداری« را ﺑﮫﺻورت
ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻧزد اﯾن اداره ﻣطرح ﮐﻧﯾد:
اداره اﻣور ﺟواﻧﺎن ﭘﺎﻧﮑو – ﺧدﻣﺎت ﺗﺧﺻﺻﯽ ﻧﮕﮭداری از ﮐودﮐﺎن ،ﺑﮫ آدرس Fröbelstr. 17 (Haus 4), 10405
Berlin
ﻣﯽﺗواﻧﯾد درﺧواﺳتھﺎی ﺧود را:
 از طرﯾﻖ اﯾﻧﺗرﻧت ﺑﮫ آدرس اﯾﻣﯾل  kindertagesbetreuung@ba-pankow.berlin.deارﺳﺎل ﮐﻧﯾد، از طرﯾﻖ ﭘﺳت ﺑﮫ آدرس زﯾر ﺑﻔرﺳﺗﯾد:Jugendamt – Fachdienst Kindertagesbetreuung
Postfach 730113
13062 Berlin,
 در ﺻﻧدوقھﺎی ﭘﺳﺗﯽ ادارهی ﻣﻧطﻘﮫای ﭘﺎﻧﮑو ،ورودی  Prenzlauer Alleeﺑﯾﻧدازﯾد، ﺑرای ﻣﺷﺎورهی ﺧﺻوﺻﯽ ﺣﺿوری:ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮫ آدرسھﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ زﯾر ﻣراﺟﻌﮫ ﮐرده و زﻣﺎن ﻣﻼﻗﺎت را ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﯾد:
https://service.berlin.de/terminvereinbarung/termin/tag.php?termin=1&dienstleister=324
903&anliegen[]=324901&herkunft=1
ﯾﺎ
http://service.berlin.de/standort/324903/
ﯾﺎ در ﺳﺎﻋﺎت اداری ،از طرﯾﻖ ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن :90292-5689
روزھﺎی دوﺷﻧﺑﮫ و ﺳﮫﺷﻧﺑﮫ ﺻﺑﺢھﺎ از ﺳﺎﻋت  9ﺗﺎ ﺳﺎﻋت  12و ﺑﻌدازظﮭر از ﺳﺎﻋت  13ﺗﺎ ﺳﺎﻋت 14
روزھﺎی ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ :از ﺳﺎﻋت  13ﺗﺎ ﺳﺎﻋت 18
ﺟﻣﻌﮫھﺎ از ﺳﺎﻋت  9ﺗﺎ ﺳﺎﻋت 12
ﻟطﻔﺎ ً ﺑرای ﻣﻼﻗﺎت ﺣﺿوری ،ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﮫی ﭘرﺷده ،ﮐﭘﯽھﺎی ﮔواھﯽ ﺣﻘوق و ﮔواھﯽ » «BuT-Passﮐودکﺗﺎن را ھﻣراه
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
ﺑرای ﺳؤاﻻت ﺑﯾشﺗر از اﯾﻣﯾل  kindertagesbetreuung@ba-pankow.berlin.deاﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
ﮐوﭘن »ﻣرﮐز ﻧﮕﮭداری روزاﻧﮫی ﮐودﮐﺎن« ﺑﮫﺻورت ﭘﺳﺗﯽ ﺑرایﺗﺎن ارﺳﺎل ﻣﯽﺷود .ﺑﺎ ارﺳﺎل اﯾن ﮐوﭘن ﺷﻣﺎ ﻗرارداد
ﻣراﻗﺑت از ﮐودک را اﻣﺿﺎ ﮐردهاﯾد .در اﯾن ﻣورد از ﻣدﯾرﯾت ﻣدرﺳﮫ ﺳؤال ﮐﻧﯾد.

