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بهخێر بێن بۆ کيتا
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باوانی (دایکوباوک)بەڕێز،
ئێمە لە ڕێگای ئەم باڵڤۆکەوە دهمانههوێت پشتگیریی لە بوونتان لە واڵتەکەماندا بکەین و دیمەنێکی گشتی لە سیستەمی
چاودێریی رۆژانەمان لە منداڵەکان بە ئێوە بناسێنین .ههموو منداڵێک دەبێت دەرفەتی یهکسانی بۆ پهروهردهیهکی
شیاو هەبێت .لهبهر ئهم هۆکاره ،باشترکردنی دهرفهتهکانی پهرهوهردهبۆ ههموو مندااڵنمان لهنۆرس ڕاین-وێستفاڵیا
کردووهتهئامانجی خۆمان .پەروەردە لە سەرەتاکانی قۆناغی منداڵی لە باخچەی ساوایان و ناوەندەکانی چاودێریی رۆژانە،
یارمهتییهکی زۆری ئەم پرسە دەدات .باخچەی ساوایان ( )Kindertageseinrichtungکە پێیشی دەگوترێت "کیتا" یەکەمین
دامەزراوەی پەروەردە لە نۆرس ڕاین-وێستفالیایە و لە پەنای ناوەندەکانی چاودێریی ڕۆژانهدا ،زۆرێک لە مندااڵنی ژێر
تەمەن سێ ساڵ بهشداریی تێدادهکهن .نزیکەی هەموو مندااڵن لە تەمەنی سێ سااڵنییەوە لە کیتا جێگایان هەیە.
کیتا خزمهتگوزارییهکیی چاودێریی لە مندااڵنە کە لەوێدا پشتگیریی لهمندااڵن دهکرێت و منداڵهکان بهخێو دهکرێن .کیتا،
بهتایبهتی لە کاتی جێگربوونیدا دەتوانێت پشتگیریی لە منداڵهکانتان بکات تاکوو دهورووبهریی خۆی بناسێت ،هاوڕێ
بدۆزێتەوە و فێری زمانی ئەڵمانی ببێت .فێربوونی زمانی ئەڵمانیش بە مەبەستی ئامادەبوون بۆ ڕۆیشتن بۆ خوێندنگە
گرنگە.
من لەسەر ئەو بڕوایهم کە فەرمانبەرانی پەروەردە لە باخچەکانی ساوایانی نۆرس ڕاین-وێستفالیا دەتوانن لەگەڵ
منداڵهکانتان بن و بە شێوەی ئەرێنی پشتگیرییان بکەن ،بۆیە زۆر دڵخۆش دەبم کە ئەم دەرفەتە بهنرخه بۆ پەروەردە و
چاودێریی منداڵەکەی خۆتان قبووڵ بکەن و منداڵەکەتان ناونووسی بکەن.
لەگەڵ رێزدا،
دکتۆر یۆئاخیم ستەمپ

Dr. Joachim Stamp
Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration
des Landes Nordrhein-Westfalen
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کیتا (باخچەی ساوایان)
 مندااڵن لە کیتا بە شێوەی بەکۆمەڵ و لە شوێنێکدا کە بۆ ئەم
کارە لەبەرچاو گیراوە لە ژێر چاودێریدان.
 منداڵەکەی ئێوە لە ژێر چاودێری هەندێ لە مامۆستایانی
خاوەن ئەزموونی باخچەی ساوایانە کە دڵنیا دەبنەوە کە ئەو
لە یاری کردن ،خوێندن ،هاروهاجی کردن ،گۆرانی وتن و
دروستکرنی شتەکان چێژ دەبینێت.
 مامۆستایانی باخچەی ساوایان بە کەڵکوەرگرتن لە زانستی
پسپۆڕانەیان ،چاکترین پاڵپشتی لە منداڵەکەی ئێوە بۆ
پێشکەوتن و خوێندن دەکەن.
 ئەم دامەزراوانە کاژێری چاودێریی یەکجۆریان نییە.
زۆرێک لە کیتاکان لە بەیانی تا ئێوارە کراوەن و دەتوانن
ئەو کاژێرانەی کە منداڵەکەتان بۆ ئەوێ دەبەن و هەروەها
چوونەوە بە دوایدا لەگەڵیان رێکخەن.
 چاودێری هەروەها بریتییە لە نان خواردن لە گەڵ یەکتردا و
لە درێژەی کاژێرەکانی چاودێریدا .ئەم بەرنامەیە بریتییە لە
ژەمەکانی نانی بەیانی ،نیوەڕۆ و ژەمێکی دوانیوەڕوانە.
 چاالکی بەکۆمەڵی زۆر لە کیتا جێبەجێ دەکرێت ،بەاڵم
سەرنجدان بە پێویستییەکان و هۆگرییە تاکەکەسییەکانی
منداڵەکەی ئێوەش رەچاو دەکرێت.

 کاتێ کە منداڵەکەتان لە کیتا ناونووسی کرد ،بڕێ کات دەبات
تاکو بە شوێنەکە ئاشنا دەبێت.

 دەتوانن لە کیتا لەگەڵ دایکوباوکانی تریش یەکتر بناسن
و یان تەنانەت خۆتان لە زۆرێک لە چاالکییەکاندا
بەشداریی بکەن .هەروەها دەتوانن زانینەکانی خۆتان
لەگەڵ مامۆستایانی باخچەی ساوایان ئاڵوگۆڕ بکەن و لە
دانیشتنەکانی راوێژکاریدا بەشداری بکەن.

 لەم کاتەدا ،مامۆستایانی باخچەی ساوایان لەگەڵ ئێوە لە
پەیوەندیدا دەبن تاکو دڵنیا ببنەوە کە منداڵەکەتان دەسپێکێکی
چاکی دەبێت و هەست بە ئاسوودەیی دەکات.

 ئەگەر پێویست بێت ،کیتا دەتوانێت وەرگێڕێک بۆ وەرگێڕانی
قسەکان بەکار بهێنێت.

 هەندێ کات پێویستە کە منداڵەکان خوو بگرن بە بەرنامەی
رۆژانە ،شوێنی دەوروبەر ،و روخسارە نوێیەکان.

پێشنیاری کیتا چییە؟
 خاڵی یەکەم و گرنگترین ئەوەیە کە منداڵەکەتان یاری کردن
(گەمە کردن) ،نیگارکێشی ،دروستکردنی شتەکان ،گۆرانی
وتن و زۆرێک شتی تر فێر دەبێت.
 منداڵەکەتان لەگەڵ مندااڵنی تر یەکتر دەناسن و یەکەمین
هاوڕێیانی دەدۆزێتەوە .هەروەها ئەو رۆژانە بە زمانی
ئەڵمانی لە پەیوەندیدا دەبێت کە بۆ دەرفەتەکانی خوێندن و
فێرکاریی لە ئەڵمانیا کارێکی زۆر گرنگە.
 لە بەرنامەی خوێندنی کیتا جۆراوجۆریی زۆر هەیە کە
یارمەتی رەوتی فێربوونی منداڵەکەتان دەدات.

 هاوکاری لە نێوان مامۆستایانی باخچەی ساوایان و ئێوەشدا
گرنگی زۆری هەیە.

 مامۆستایانی باخچەی ساوایان ئاگایان لە منداڵەکەتان دەبێت
و دڵنیا دەبنەوە کە پێویستییەکانی ئەوان چارەسەر دەبێت و
ئەوەی کە بواری شیاو بۆ پێشکەوتن و ناسینی ئەگەرەکان
لەالیەن خۆیەوە دابینە.

ناونووسی لە کیتا

رۆڵی دایکوباوک

 دەکرێ پاش یەک سااڵنی منداڵەکان بنێردرێنە باخچەی
ساوایان .هەروەها مندااڵنی نێوان یەک تا دوو ساڵ دەکرێ
لە ناوەندەکانی چاودێری مندااڵنیش ناونووسی بکرێن.

 هاوکاریی نێوان مامۆستایانی باخچەی ساوایان و دایکوباوک
گرنگی زۆری هەیە.

 ناوەندەکانی خزمەتگوزاریی چاودێری مندااڵنی خۆجێیی
( )Jugendamtلەم بوارەدا راوێژکاریی پێشکەش دەکەن
و هەروەها یارمەتیتان دەدەن کە شوێنێکی شیاو بۆ
منداڵەکەتان بدۆزنەوە.
 کاتێ کە منداڵەکەتان ناونووس دەکەن و لە شوێنەکەی
دڵنیا دەبنەوە دەتوانن لە دانیشتنەکانی چوونەناودا زانیاریی
پێویست ئاڵوگۆڕ بکەن.
 کاتێ کە منداڵەکەتان دەچێتە ناو کیتا ،کرێی بەشداریی
دایکوباوک ئەژمێر دەکرێت .رادەی داهاتی ئێوە بۆ
ئەژمێرکردنی مافی بەشداریی ئێوە و ئەوەی کە ئاخۆ دەبێت
کرێی بەشداریی کردن بدەن یان نا ،بەکار دەهێنرێت .دوایین
ساڵ ،پێش چوونە خوێندنگەی مندااڵن ،لە ویالیەتی نۆرت راین
وێستفالیا بۆ هەمووان بەخۆڕایی دەبێت.

 دەبێت دایکوباوک مامۆستایانی باخچەی ساوایان ئاگادار
بکەنەوە لەسەر زانیاریی گرنگی پەیوەندیدار بە منداڵەکەیان
وەک دۆخی سەالمەتی ،هەستیارێتییەکان و رووداوە
گرنگەکان کە لەسەر منداڵەکەیان کاریگەر بووە.
 دەتوانن سەبارەت بە پەرۆشیەکان ،ترس و کێشەکانی
پەیوەندیدار بە ئامادەبوونی منداڵەکەتان لە کیتا و یان
پەیوەندیدار بە دۆخی ژیانی خێزانەکەتان لەگەڵ مامۆستایانی
باخچەی ساوایان قسە بکەن.
 ئەم زانیارییانە یارمەتی مامۆستایان دەدات کە راستەوخۆ
پێویستییەکانی منداڵەکەتان دابین بکەن.
 خۆتان سەرپشکن چ زانیاریەک بخەنە روو و لە چ
بارەیەکەوە لەگەڵ مامۆستایانی باخچەی ساوایان قسە بکەن.

لە کوێ دەتوانم کیتایەک بدۆزمەوە؟
 لە نزیکی هەر ناوچەیەکی جێی نیشتەجێبووندا کیتایەکیش
هەیە .دەتوانن لە ناوەندی خزمەتگوزاری چاودێری مندااڵنی
( )Jugendamtگەڕەکی خۆتان پرسیار بکەن.
 لە رێگای بەرنامەی کیتادۆزەرەوە دەتوانن لە ناونیشانی
 www.kita.nrw.deو یان بە شێوەی راستەوخۆ لە ناونیشانی
 www.kita.nrw.de/eltern/kita-finder/kita-finder-nrwبه
شێوەی سەرهێڵ (ئۆنالین) بە دوای کیتاکاندا بگەڕێن.
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