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عزيزي ويل األمر،

يسعدنا أن نرحب بك يف والية مشال الراين-وستفاليا. ونظًرا لتارخينا الطويل يف موضوع اهلجرة، فإننا منتلك الكثري من التجارب 
يف متكني األرس اجلديدة من أن تبدأ بداية جديدة يف أملانيا. وُيشلك التعلمي جحر األساس منذ البداية، فهو مفتاح احلياة املهنية 

الناحجة واملشاركة االجمتاعية.  

إن أول مؤسسة تعلميية يلتحق هبا طفلك يف مشال الراين-وستفاليا يه روضة األطفال أو احلضانة. حيث يلتحق مجيع األطفال 
تقريًبا يف والية مشال الراين-وستفاليا بدًءا من معر ثالث سنوات فأكرث بإحدى رياض األطفال، مكا أن الكثري من األطفال األصغر 

سنا جيدون هلم أماكن خمصصة يف إحدى رياض األطفال أو إحدى مؤسسات رعاية األطفال.
 

وال تقترص رياض األطفال اخلاصة بنا عىل رعاية األطفال فقط بل تعمل عىل تدعميهم مما يساعد طفلك عىل بداية أفضل يف 
املستقبل، حيث يكتشف األطفال العامل ويكونون صداقات. كذلك يتعمل طفلك يف روضة األطفال اللغة األملانية، وهو أمر يف غاية 

األمهية لاللتحاق باملدرسة فميا بعد. 

ُتعترب روضة األطفال مؤسسة تعلميية هلا أمهية كربى لألطفال دون الست سنوات، فدورها مثل دور املدرسة مع لألطفال األكرب سنا، 
لذلك نقدم لك هنا املعلومات املهمة اليت ترافق األرسة يف الطريق إىل أول مؤسسة تعلميية لطفلك أال ويه روضة األطفال. 

أدعوك بلك ترحاب بأن تجسل طفلك يف روضة األطفال، وتستفيد مبكًرا من العروض التعلميية يف مشال الراين-وستفاليا.

كريستينا اكممبان
وزيرة األرسة واألطفال والشباب والثقافة والرياضة

بوالية مشال الراين-وستفاليا 

غة العربية
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 روضة األطفال )احلضانة(
تمت رعاية األطفال مًعا يف الروضة يف شلك مجموعات داخل   

قاعات ُمعّدة خصيًصا هلم.

تعتىن العديد من الكوادر املتخصصة بطفلك، وحيرصون عىل   
أن يمتكن من اللعب هناك مبهتًجا مع األطفال األخرى وأن 

يضحك ويرصخ ويغين وأن ميارس أيًضا هواية فنية يدوية. 

يقدم املتخصصون خبرباهتم الواسعة أفضل دمع ممكن   
لعملية تعلمي طفلك وتطويره.

ختتلف أوقات الرعاية بني املؤسسات، فهناك الكثري من رياض   
األطفال تبدأ معلها من الصباح حىت بعد الظهر بقليل، ويمت 

االتفاق معك عىل أوقات ثابتة لتسلمي الطفل واستالمه.

مكا تمشل الرعاية وجبات مجاعية خالل وقت الرعاية، ويه   
يف الغالب اإلفطار والغداء ووجبة خفيفة بعد الظهر.

تقام يف روضة األطفال أنشطة كثرية مشرتكة، ولكن من   
املهم أن تتجاوب األنشطة مع االحتياجات واالهمتامات 

الفردية لطفلك.

حيمل التعاون بينمك والكوادر املتخصصة أمهية كبرية.  

التجسيل يف مؤسسة رعاية األطفال الهنارية

حيق لألطفال ابتداء من سن سنة واحدة أن حيصلوا عىل   
ماكن رعاية، وبالنسبة لألطفال البالغني من العمر سنة واحدة 
وسنتني، فلهم أيًضا أماكن يف مراكز رعاية األطفال الهنارية.

تقدم لك إدارة رعاية األطفال والقارصين احمللية النصاحئ   
يف هذا األمر مكا أهنا تساعدك يف البحث عن ماكن لطفلك.

إذا كنت قد جسلت طفلك وحصلت له عىل مقعد، فميكنك   
تبادل املعلومات األوىل أثناء املقابلة املخصصة للتجسيل.

بالنسبة لاللتحاق ب "روضة األطفال"، يمت عادة حساب   
مسامهة الوالدين، وحُيدد مقدار الدخل الذي حتصل هيلع ما 

إذا اكن جيب دفع مبلغ املسامهة وما جحمه، إذ أن السنة 
األخرية قبل التجسيل يف املدرسة جمانية للك األطفال يف 

والية مشال الراين-وستفاليا.

بعد التجسيل يف املؤسسة تأيت مرحلة التأقمل.  

حيتاج األطفال غالًبا لبعض الوقت حىت يتأقملوا ويعتادوا   
عىل املسار اجلديد والبيئة اجلديدة والوجوه اجلديدة.

خالل ذلك الوقت، يقوم املتخصصون بالتنسيق معك حىت   
يتأقمل طفلك جيًدا ويشعر باالرتياح.

عروض مؤسسة رعاية األطفال الهنارية

يف املقام األول، يستطيع طفلك أن يلعب يف روضة األطفال   
ويغين ويرمس وميارس هواية فنية يدوية وأكرث من ذلك.

يتعرف طفلك عىل أطفال آخرين ويكوِّن صداقاته األوىل، مكا   
أنه يمتكن من التواصل يومًيا مع اآلخرين باللغة األملانية، وهو 

أمر مهم للغاية لتوفري فرص تعلميية له يف أملانيا.

العرض الرتبوي متنوع متاًما، ويدمع العمليات التعلميية اليت   
مير هبا طفلك.

يرافق املتخصصون طفلك، ويراعون احتياجاته الفردية، مكا   
أهنم هيمتون بأن يبىق طفلك عىل ما يرام وأن يتطور وأن 
يستطيع االستفادة من مواهبه وإماكناته عيل أمكل وجه.

دور الوالدين

يعترب التعاون بني الوالدين واملتخصصني أمًرا مهًم للغاية.  

خيرب اآلباُء املتخصصني باملعلومات املهمة عن الطفل   
اكملشالك الصحية واحلساسية واألحداث املهمة اليت تشغل 

الطفل.

ميكنك التحدث مع املتخصصني عن خماوفك وقلقك واملشالك   
املتعلقة بااللتحاق باملؤسسة، أو إخبارمه بظروف احلياة 

األرسية اخلاصة بك.

 تساعد هذه املعلومات املتخصصني عيل وجه التحديد يف 
االستجابة الحتياجات طفلك.

األمر مرتوك لك يف اختيار املعلومات اليت ميكنك اإلفصاح   
عهنا واليت تريد أن تتحدث مع املتخصصني بشأهنا، مع 

العمل أنه يف روضة األطفال يمت التعامل مع معلومات 
الوالدين برسية تامة وبلك ثقة.

يف "روضة األطفال" ميكنك التعرف عيل أباء آخرين، وأن   
تشارك بنفسك يف العديد من األنشطة وأن تتبادل املعلومات، 

وتتشاور مع اخلرباء.

حترص "روضة األطفال" عىل طلب مرتمج ومرتمجة وذلك   
لرتمجة احلوار إذا لزم األمر.

كيف ميكنين العثور عىل روضة أطفال"؟

يف حميط لك منطقة سكنية توجد مؤسسة لرعاية األطفال.   
اسأل مكتب رعاية الشباب واألطفال املسؤول عن املنطقة 

السكنية اليت تقمي فهيا.

مرحًبا بك يف روضة األطفال

مُيكنك بواسطة تطبيق Kita-Finder أن تبحث يف االنرتنت   
 عن روضة لألطفال عرب املوقع اإللكرتوين

 www.kita.nrw.de أو من خالل الرابط املبارش -
www.kita.nrw.de/eltern/kita-finder/kita-finder-nrw
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