
ي الكيتا  – 
تبحثون عن مكان �ف

مركز الرعاية النهارية- 

ة. نت والتسجيل مبا�ش البحث اآلن عن طريق االن�ت

Lernen in 
Bremen

KITAPORTAL.BREMEN.DE

?
مزيد من االسئلة نسعد لمساعدتك!

ي الذي تم وضعه لخدمة اولياء 
استخدم الخط الهات�ف

التالميذ من طرف مجلس الشيوخ لألطفال والتعليم . 

ساعات العمل:
اإلثنين 09:00 - 11:00

الثالثاء 13,30 مساًء –  15,30مساًء   
األربعاء 13,30 مساًء – 15,30 مساًء

الخميس 09:00 - 11:00
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نت مزاياك عند التسجيل ع�ب اإلن�ت

جميع مرافق الرعاية النهارية لألطفال وعمال  	
ي البلدية لمحة �يعة عن 

الرعاية النهارية لألطفال �ف
بريمن باإلضافة إىل معلومات متباينة عن عروضهم

ا للمعاي�ي الفردية ، مثل نوع  	
ً
االختيار وفق

الرعاية ، والمفهوم التعليمي ، والفئة العمرية ، وما إىل 
ذلك.

تسجيل واحد لما يصل إىل ثالث منشآت  	
مرغوبة

ي ادخال معلوماتك لمرة واحدة: يتم  	
 يك�ف

إرسال البيانات ذات الصلة إىل المرافق ع�ب بوابة 
ي الرعاية 

الرعاية النهارية ويتم نقل خدمة المساهمة �ف
النهارية. هذا يوفر عليك االضطرار إىل ملء العديد من 

النماذج.

تعرف عىل مركز الرعاية 

النهارية الخاص بك شخصًيا يعد االتصال الشخصي مع أولياء 
األمور أمًرا مهًما للعديد من مراكز 
الرعاية النهارية. لذلك لديك أيًضا 
خيار االتصال بهم. بهذه الطريقة 
يمكنك التعرف مسبًقا عىل مكان 
رعاية األطفال المحتمل وكذلك 
مقدمي الرعاية - ال تنس تحديد 

موعد!

!

+ �ير.+ �ير.
+ مركز الرعاية النهارية.+ مركز الرعاية النهارية.

+ رعاية األطفال النهارية.+ رعاية األطفال النهارية.
+ - هورت - مؤسسة + - هورت - مؤسسة 

اجتماعية تعليمية لرعاية اجتماعية تعليمية لرعاية 
األطفال والشباب. األطفال والشباب. 



الخطوة 1: 
البحث عن مكان

تعرف عىل عروض رعاية 	 
ي بريمن ع�ب 

األطفال �ف
ي أي وقت.

نت �ف اإلن�ت
ابحث عن عرض يناسب 	 

احتياجات أرستك 
معاي�ي البحث المختلفة ، 	 

عىل سبيل المثال النطاق 
اف  المطلوب لإلرسش

بوية و  أو المفاهيم ال�ت
باالخص البيداغوجية 

الخاصة ، تسهل عليك 
العثور عىل مكان.

الخطوة 2 :
اختيار المقعد

اخ�ت ما يصل إىل ثالثة مرافق 	 
مفضلة أو عمال رعاية أطفال

 عند تحديد خيارات الرعاية 	 
، يمكنك اإلشارة إىل النقاط 

ي تهمك بشكل خاص عىل  ال�ت
سبيل المثال  

ي المنشأة.
         + األشقاء �ف

       + القرب من العمل أو محل                                                                                                                    
اإلقامة.

بوي.          + المفهوم ال�ت

الخطوه 3:
التسجيل

ة ع�ب 	   أكمل التسجيل مبارسش
نت. اإلن�ت

 سيتم إرسال بياناتك إىل مراكز 	 
الرعاية النهارية / عمال الرعاية 

النهارية لألطفال.
 يمكنك التحقق من حالة التسجيل 	 

ي أي وقت.
نت �ف ع�ب اإلن�ت

ي البداية غ�ي ملزم! يتم 	 
التسجيل �ف

اتخاذ القرار بشأن تخصيص مكان 
لرعاية األطفال من قبل المؤسسة أو 
عامل الرعاية النهارية لألطفال وفًقا 

ف والمعاي�ي المعمول بها. للقوان�ي

الخطوة الرابعة 4: 
عقدك

إذا تلقيت تأكيًدا بشأن 	 
مكان لرعاية األطفال 
، فسيتم إبالغك ع�ب 

حسابك.
تواصل مع المنشأة / 	 

عامل الرعاية النهارية 
ة القبول  لألطفال خالل ف�ت

- وإال ستفقد مكانك !
ن عقد الرعاية.	  تضم�ي

اآلباء األعزاء،
نود أن نبحث لكم عن مكان لرعاية طفلك و نسهل لكم طريقة ايجاده. 
لهذا السبب تبدأ  برامجنا الجديدة عىل الفور عن بوابة الرعاية النهارية 

لبلدية بريمن. تقدم هذه البوابة لمحة عامة عن جميع مراكز الرعاية 
ة عىل حضانات ومراكز  ي مدينة بريمن. و تعرض هذه االخ�ي

النهارية �ف
ح لكم من  الرعاية النهارية ومراكز رعاية ما بعد المدرسة وعروض تق�ت

عمال الرعاية النهارية لألطفال. 
ي 

توجد الكث�ي من المعلومات المفيدة حول مختلف المرافق تدعمكم �ف
بحثكم عن ايجاد مكان الفراد عائلتك يكون مناسب لرعاية األطفال. 

إذا وجدت عروض مناسبة ، قم بابالغنا و سجل طفلك بارتياح 
ع�ب بوابة الرعاية النهارية و يسمح لكم باختيار ح�ت ثالث منشآت 

ترغبون فيها. يمنكم التعامل و متابعة دوائر الرعاية النهارية و اكمال كل 
نت. الخطوات األخرى ح�ت اخر المطاف باستخدام اإلن�ت

ة: ة أخرى كب�ي ف نت له م�ي التسجيل ع�ب اإلن�ت
ي منشأتك لديه اآلن المزيد من الوقت 

ي �ف الطاقم التعليمي البيداغو�ب
لطفلك ألن الكث�ي من العمل اإلداري غ�ي قابل للتطبيق ح�ت تنكشف 
ة بشكل كامل ، التسجيالت الكتابية ال تزال ممكنة ، لكن اال  ف هذه الم�ي

ي حاالت استثنائية.
�ف

ي ميدان الرعاية النهارية! 
نتم�ف لعائلتك بداية موفقة �ف

خدمة االباء الخاصة بك لعضو مجلس الشيوخ للطفولة والتعليم.

DeutschDeutsch
ArabischArabisch
EnglischEnglisch

FranzösischFranzösisch
TürkischTürkisch

......

Das Kitaportal Bremen - اآلن بتواجد عدة لغات-

tagesbetreuung@kinder.bremen.de :نت. إذا لم يكن لديك هذا ، فاطلبه من انتباه! أنت بحاجة إىل بطاقة هوية الطفل الجديدة للتسجيل ع�ب اإلن�ت

Wählen Sie Ihre Sprache.
اختر لغتك

Choose your language
Choisissez votre langue

Dilinizi seçin
Выберите свой язык

Изберете вашия език
Wybierz swój język


