مؤسسة الرعاية اليومية لألطفال في
مدينة

Hechingen

المعايير المشار إليها يتم تنقيطها كالتالي:

ﻟدﯾﻛم أﺳﺋﻠﺔ أﺧرى؟

 6نقط
االشخاص العاملين والذين يعيشون لوحدهم (بما في ذلك التكوين المهني أو
المدرسة) ،حاالت مستعصية
 5نقط

مراكز التسجيل مفتوحة في األوقات التالية:
الثالثاء – الجمعة :
12.30- 8.30

ستجدون في استقبالكم

ﺑداﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺳﺟﯾل
إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻘﺑول
ﻣﻌﻠوﻣﺎت إرﺷﺎدﯾﺔ ﻟﻸﺑﺎء
اﻟﻣﮭﺗﻣﯾن

Frau Kornelia Reich
شخصيا في الطابق الثاني المكتب رقم ،1بلدية

Hechingen

للتواصل معنا عبر الهاتف:

07471 940-133
البريد اإللكتروني:

zpvkita@hechingen.de

األبوين كالهما يعمالن

 5نقط

أخ أو أخت المترشح بنفس المؤسسة

 1نقطة

أحد األبوين يعمل أو يعيش لوحده وال يزاول أي عمل

 1نقطة

أحد اآلبناء من ذوي االعاقة

 0نقطة

ال يوجد أي اثبات

النقط المشار اليها أعاله يتم جمعها وأخذها بعين االعتبار في
تخصيص المقاعد على الئحة االنتظار داخل المؤسسة المرجوة.

المعايير وتنقيطها تجدونها أيضا في الموقع أدناه:

www.hechingen.de/Stadtleben/Kinder&Jugendliche

المرجوا اإلشارة إلى أن التنقيط الخاص بالئحة اإلنتظار ال يتم إال
بعد توصلنا بكل المعلومات الالزمة.

الوثائق الالزمة إلتمام التسجيل والحصول
على المقاعد
إدارة البلدية
تخصص 2
قسم األطفال /الشباب/التالميذ
Marktplatz1

72379 Hechingen

•
•
•

استمارة التسجيل الرئيسية
شهادة العمل أو شهادات أخرى
التزام بحماية البيانات الشخصية

اإلستمارات المطلوبة تحصلون عليها في مراكز التسجيل
والمنح ،لدى مؤسسات الرعاية اليومية لألطفال ،في مقر البلدية
أو على الموقع التالي:

www.hechingen.de/Rathaus/Formulare.

ﺗودون زﯾﺎرة اﺣد ﻣؤﺳﺳﺎت
رﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل؟
بكل سرور يمكنكم زيارة أحد مؤسسات رعاية األطفال والتعرف على
التخطيط الخاص بها.
بهذا الخصوص يمكنكم تحديد موعد مع إدارة المؤسسة المعنية،ولمزيد
من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع التالي:
www.hechingen.de/stadtleben/kinder&Jugendliche

طرﯾﻘﺔ ﻣﻧﺢ اﻟﻣﻘﺎﻋد
فيما يخص المقاعد التي يتم منحها في النصف األول من السنة داخل روض
األطفال (من شتنبر إلى فبراير) تتوصلون بقبول مكتوب أو رفض مؤقت
خالل شهر أبريل .
آخر أجل لتأكيد قبولكم لدى المؤسسة المعنية هو  15ماي من نفس السنة.
في حالة عدم توصل المؤسسة بأي رد خالل هذه المدة سيتم إلغاء التسجيل ،وحذف إسم
طفلكم من ألئحة اإلنتظار.
المقاعد المخصصة للنصف الثاني من السنة (من مارس إلى يوليوز) تمنح في شهر
نونبر.
القبول النهائي لألطفال وفترة التأقلم يتم تحديدهما من طرف إدارة المؤسسة المعنية.

ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﺧﺗﯾﺎر
األطفال الذين لديهم إخوة ،أبناء العمال أو الباحثين عن عمل ،أبناء الطلبة أو المتدربين
في التعليم المهني ،األطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة(المستوى  )3أو األطفال الذين
لديهم إخوة من ذوي اإلحتياجات الخاصة أو حاصلين على إثبات من هذا النوع من
طرف دائرة رعاية األطفال والقاصرين يتم منحهم األولوية في إجراءات اإلختيار.
كذالك ذوي اإلعاقة الذهنية أو إعاقات أخرى تتم منحهم األولوية في اإلختيار
.
باإلضافة إلى ذلك فإن األطفال الذين لديهم ظروف عائلية خاصة( حاالت مستعصية)
وليس لديهم سوى المؤسسة لتوفير رفاهيتهم ،لديهم األوليوية في اإلختيار.

بالنسبة لألطفال الذين لم يتم قبولهم في روض األطفال ،يسجلون في الئحة اإلنتظار.

ﺗﺑﺣﺛون ﻟطﻔﻠﻛم ﻋن ﻣﻘﻌد داﺧل ﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠرﻋﺎﯾﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ6
ﻟل 5ﻟﻸطﻔﺎل؟
إجراءات التسجيل للحصول على مقعد داخل روض األطفال تتم في
مركز البلدية ويمكن تسجيل األطفال لمدة سنة كاملة .
في حالة ما إذا تم منح طفلكم مقعدا داخل روض األطفال لشهر شتنبر المقبل يجب
مباشرة إجراءات التسجيل التالية:
(استمارة الترشيح ،التصريح بالموافقة ،شهادة العمل) إلى غاية  15فبراير من نفس
السنة لدى مكتب التسجيل والمنح في مركز البلدية.
ننوه إلى أنه ال يمكن تسجبل طفلكم إإل بعد والدته.
تنبيه:
مؤسسات الرعاية اليومية لألطفال ال تقوم بإجراءات التسجيل

ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺧطوة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ؟

اﻹﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟرﻋﺎﯾﺔ أو اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ
إﻟﻰ روض اﻷطﻔﺎل
ترجوا اإلشارة إلى أن األطفال المسجلين داخل دور الحضانة والذين سيكملون
عامهم الثالث في المدة بين  1شتنبر و  28فبراير يجب تغيير شكل العناية
الخاصة بهم بحلول نهاية شهر ميالدهم .
وكذلك األطفال الذين يكملون عامهم الثالث بحلول  1مارس يجب تغيير شكل
العناية الخاص بهم قبل  28فبراير.
وبالنسبة لألطفال الذين أكملوا عامهم الثالث بعد 1مارس ولم يحصلو على مقعد
داخل المؤسسة المرجوة ،يمكنهم البقاء حتى نهاية الفصل داخل روض األطفال
أي  31غشت مع احترام شروط الحضانة داخل المؤسسة.
الحق في إعادة التسجيل للمرة الثالثة يعتبر غير وارد في حالة ما إذا كان هناك
أطفال آخرون على الئحة اإلنتظار وذلك مراعاة لشروط اإلختيار.

معلومات التسجيل الخاصة بكم تتم دراستها وتخزينها في نظام التسجيل
الخاص بنا.
بعدها تتوصلون على بريدكم االلكتروني بتأكد استالم خطي مرفق بمعلومات
حول توقيت توصلكم بإعادة التسجيل النهائي فيما يتعلق بطلب الرعاية.

