
 

 

 

 العناية باألطفال أثناء النهاري أمور تقديم المشورة والتوسط فل KINDERLAND معلومات مركز

 

إذا كان لديكم اهتمام بمكان رعاية لدى مربية أثناء النهار أو مربي أثناء النهار، فإننا نعرض عليكم محادثة تقديم مشورة 

االتفاق على وهاتفيا ات تلقي المخاطبات باالتصال بنا في أثناء أوقفردية. وسوف يكون من دواعي سرورنا أن تقوموا 

 .موعد

 

العرض المقدم بشأن المرافقة وتقديم المشورة من قبل أخصائيين يكون متاحا لكم بدون مقابل على كامل مدار مدة قيام عالقة 

الطفل واألشخاص القائمين  هلأات بنقوم بدورنا كشريك لتلقي مخاطأثناء النهار. ونحن  العناية باألطفالالرعاية في مجال 

 أثناء النهار على حد سواء. بالعناية باألطفال

 

 العناية باألطفال أثناء النهار

الهادفة إلى الوفاء بمتطلبات األسرة فيما يتعلق برعاية وتعليم وتربية األطفال في السن الفردية و شكالاألهي أحد  -

  سنوات 3إلى  0من 

العناية ل بحد أقصى يتم رعايتها في نطاق المسكن محل إقامة الشخص القائم بمجموعة صغيرة من خمسة أطفا -

 األطفال أثناء النهار أو في نطاق مسكن مستأجر من قبله لهذا الغرضب

عناية أثناء النهار يتوفر له مخطط تربوي فردي يكفل شفافية تنفيذ مهمة التعليم والتربية والرعاية،  مركزكل  -

صيليا للظروف اإلطارية )الحيز المكاني، حجم المجموعة، أوقات العمل، التغذية، المجرى اليومي، ويقدم أيضا وصفا تف

 الرعاية البديلة إلخ(

في األوقات التي يكون الشخص القائم بالعناية باألطفال أثناء النهار في إجازة أو يباشر  إجراء ترقية تأهيل وظيفي  -

 في أن يتم تدبير رعاية بديلة لطفلهم أو مريض، فإن أهل الطفل يكون لهم الحق

كشرط لممارسة هذا العمل فإن الشخص القائم بالعناية باألطفال أثناء النهار يلزم أن يكون حائزا لتصريح ساري  -

يكون من الالزم االشتراك في واجتياز البرنامج . كمؤهل وظيفي تربوي درسدن المفعول من إدارة عاصمة المقاطعة

ساعة، أو يكون  160هل بالعناية باألطفال أثناء النهار" )المعهد األلماني لألطفال والناشئين( تبلغ مدته الدراسي "شخص مؤ

 من الالزم إثبات توفر شهادة إتمام تأهيل وظيفي تربوي.

 االستحقاق القانوني للرعاية يكون قائما لألطفال اعتبارا من سن سنة واحدة -

تم تنظيمها من قبل إدارة عاصمة المقاطعة درسدن/ األقساط الواجب سدادها من التكاليف الخاصة بمكان الرعاية  -

العناية باألطفال أثناء النهار أو لمنشآت العناية باألطفال أثناء للرعاية في نطاق سواء متساويا قدرها قبل أهل الطفل يكون 

 النهار

 مواجهة الغير تتوفر حماية من خالل تأمين ضد الحوادث وتأمين ضد المسؤولية في -

 

 التوسط في مكان رعاية

الخاص بمدينة درسدن فإنكم سوف تحصلون عن طريق البريد اإللكتروني  E-Kitaعند التقدم بالطلب في نظام  -

على معلومة مفاداها وجوب االتصال بمركز تقديم المشورة والتوسط في أمور العناية باألطفال أثناء النهار/ يرجى منكم 

 تفيا واالتفاق على موعداالتصال بنا ها

في سياق محادثة تقديم المشورة يحصل أهل الطفل على بيانات االتصال الخاصة باألشخاص القائمين بالعناية  -

 ن مكانا للرعاية في الوقت المرغوب فيهوباألطفال أثناء النهار الذين يقدم

هاتفيا باالتفاق مع الشخص لوياتهم ويقومون أوبما يتفق مع ص اشخمن بين هؤالء األختيار االأهل الطفل يقومون ب -

 القائم بالعناية باألطفال أثناء النهار على موعد لغرض التعرف عليه

 سويا مع الشخص القائم بالعناية باألطفال أثناء النهار يتم اتخاذ القرار فيما يتعلق بإبرام عقد رعاية -

 

 واجبات مراكز تقديم المشورة والتوسط

 األولية في كل ما يتعلق باألمور الخاصة بالعناية باألطفال أثناء النهارتقديم المشورة  -

 التوسط في الحصول على مكان رعاية مناسب ومرافقة عالقة الرعاية من قبل أخصائيين -

 تقديم مشورة منصبة على إيجاد الحل المناسب عند طرؤ مشاكل أو خالفات -

 ات تفقدية في مراكز العناية باألطفال أثناء النهارعروض تأهيل وعروض ترقية تأهيل وظيفي/ زيار -

 عروض إدراج في شبكات للتدارس التخصصي ولتبادل المعارف والخبرات بين الزمالء -

 تقديم الدعم عند تنظيم رعاية بديلة -

 معلومات بشأن أمور قانونية ومالية -

 


