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Paschto

��تو 

Dr. Joachim Stamp
Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration

des Landes Nordrhein-Westfalen

م ت حرمو و الدینو ،

م E مال تړ وکړو او تاسو تھ د م اشوم انو د س اتلو پھ اړ ه د خ پل س یس B د دی برورش پوس یلھ، موږ غو اړو خ پل ھ یو ا د تھ س تاسو د ر ات
انتھ پھ شم ال ي / و ز ده کړو لپار ه ور تھ فرص تو نھ و لري . لھ ھمدي ک بلھ، موږ خ پل . مقدم اتی مع لوم ا ت درکړو . ھ رم اشوم باید د

اک ل ی دی . د E ھ کو لو ھدف . و لو م اشوم انو د تع لیمي فرص تو نو د E کې د )North Rhine-Westphalia( فالیا E را ھ ین - وسی
)Kindertageseinrichtung( پام لر نھ کې مھم ھ و نډه لري . د eن / یو او ور / وو ن . ما شوم توب لومړۍ ز ده کړي د نررسي

کې لومړۍ )North Rhine-Westphalia( فالیا E پھ نو م ھ م یادیږي پھ شم ال ي ر اھ ین - وسی " kita" ې چې د / وو ن . اتبد اھی
خ ھ کم، د لتھ ھ م ح ا ض ر یږې . د o اک ثر ه م ا شوم ان چې عمرو نھ یي لھ دری ک الو Bن o پام لر نې تر eن / و نیز ه اد ار ه ده او، د ور .

ای لري . / کې ) kita( خ ھ، نږ دې ھر م اشوم پھ ک یتا o e دیر کلن
ھ د آش نا ک یدو y ړې تو x ان / د م اشوم انو د پام لر نې خ دم ات دی چې م اشوم پکې مرس تھ او تغذیھ دو اړ ه تر الس ھ کوی . پھ )kita( کتیا

ای و پیژ ين ، دوس تان جوړ کړي او آمل انې ژ بھ ز ده کړي . / و د خ پل نوي o س تاسو د م اشوم مال تړ کوي تر )kita( پ ھپړ او کې ، ک یتا
ي د چم توو ال ي لپار ه مھم رول لری . / وو ن . دآ مل انې ژ بې ز ده کړ ه وروس تھ د

ھ س تاس و د م اشوم y ې د تدر یسې غړي پھ تو / وو ن . کې د ک یتا )North Rhine-Westphalia( فالیا E زه پھ شم ال ي ر اھ ین- وسی
وو نیز او . خ بر ه بھ وی کھ چ یري تاسو دغ ھ e مالتړي یم او لھ ھغھ رس ه پھ م ثبتو پر اخ تیایي کړ نو کې مرس تھ کوم، ډیر ه د خوشح ال

تناک وړ اندیز وم نئ او خ پل م اشوم ر اجس تر کړئ . . دم اشوم پام لر نې ارز
پ ھاح تر ام،

په احرتام، 
ډاکټر جاوچیم ستمپ 
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کیتا )وړکتون(
په کیتا کې ماشومان په هغه ځای کې په ډلو کې تر نظر   	
الندې ساتل کیږي کوم ځای چې په دې موخه جوړ کړل 

شوی دی. 

د وړکتون ګڼ مشیر وړ ښوونکي ستاسې د ماشوم/ 	
ماشومې پاملرنه کوي او دا یقیين کوي چې هغه د لوبې، 

خندا، ټوپونو وهلو، سندرې ویلو او شیانو جوړولو نه خوند 
او مزه واخيل. 

زموږ د دوړکتون د ښوونکو د ځانګړي پوهې او مهارت  	
په ذریعه ستاسې ماشوم ته په زده کړه او پرخمتګ کې 

ترممکن حده غوره مرسته او کومک وړاندې کیږي. 

په دې ټولو موسسو کې د پاملرنې ساعتونه ورته نه وي. د  	
کیتا زیاتره مرکزونه د هسار څخه تر مازیګره پورې خالص 

وي او ستاسې د ماشوم د تګ را تګ لپاره به ستاسې 
رسه په ټاکيل وختونو موافق کیږي. 

په څارنه کې د پاملرنې په ساعتونو کې په ګډه خوراک کول  	
مه شامل دي -  په دې کې معومًا سباناری، د غرمې ډوډۍ 

او پس له ماسپښینه سپک خواړه شامل وي. 

په کیتا کې ګڼ مشیر ډله ییز فعالیتونه تررسه کیږي خو دا  	
مه مهم دي چې ستاسې د ماشوم انفرادي  اړتیاو او عالقو 

ته پام وکړل يش. 

ستاسې او د وړکتون د ښوونکو ترمنځه مهکاري ډیره مهم  	
ده. 

په کیتا کې ثبتیدل 

د ژوند د لومړي بشپړ کال نه وروسته ماشومان په وړکتون  	
کې د ځای ادعا لري. د یو نه تر دوو کالو پورې د ماشومانو 

لپاره دغه ځای د ماشوم/ماشومې د ورځې د پاملرنې په 
مرکز کې مه  وي. 

د ماشوم ساتنې حميل خدمتونه )Jugendamt( په دې اړه  	
مشوره وړاندې کوي او ستاسې رسه ستاسې د ماشوم 

لپاره په ځای موندلو کې مرسته کوي. 

کله چې تاسې خپل ماشوم/ماشومه / ثبت کړه او ځای مو  	
ترالسه کړ، نو تاسې کوالی شی چې د داخلیدلو په غونډه 

کې د لومړيو معلوماتو تبادله وکړی. 

کله چې یو ماشوم/ماشومه کیتا ته ځي نو معومًا د والدینو  	
مهکاري تعین کیږي.  د دې پریکړې کولو لپاره ستاسې 
عواید استعاملیږي چې ستاسې مهکاري به څومره سرته 

وي، یا دا چې تاسې به د کومو مهکاریو تادیه کوی او کنه. 
د ماشوم د ښوونځي ته د تللو د پیل له خمه آخري کال په  
نارت راین – ویسټ پیلیا  کې د ټولو ماشومانو لپاره وړیا 

دی. 

کله چې ستاسې ماشوم داخل يش نو بیا به د نوي  	
چاپیریال رسه د بلدیدومرحله وي. 

ماشومان معومًا د ورځې د پالن، د نوي چاپیریال او نوې  	
څیرو رسه په بلدیدوکې لږ وخت اخيل. 

په دغه وخت کې به د وړکتون ښوونکي ستاسې رسه اړیکه  	
نیيس تر څو ستاسې ماشوم/ماشومه ښه پیل وکړي او په 

وړکتون کې ځان هوسا احساس کړي. 

په کیتا کې څه وړاندې کیږي

په لومړیو کې به ستاسې ماشوم لوبې، پینټ کولی يش،  	
شیان به جوړولی يش، سندرې او داسې نور فعالیتونه به 

کولی يش. 

ستاسې ماشوم/ماشومه به نور ماشومان وپيژين او خپلې  	
لومړۍ ملګرتیاوې به جوړې کړي. رسبیره پردې، هغه به 

په ورځين اساس املاين ژبه مه زده کوي، کومه چې په املان 
کې د زده کړې د فرصتونو لپاره ډیره مهمه ده. 

ماشومانو ته د ښوونې او تدریس په وړاندې کولو کې ډیر  	
تنوع دی. په دې رسه ستاسې د ماشوم/ماشومې د زده 

کړې په پروسه کې مرسته او کومک کیږي. 

د وړکتون ښوونکي ستاسې د ماشوم/ماشومې پر خوا  	
وي، د هغوی اړتیاو ته پاملرنه کوي او هغه پوره کوي څو دا 

یقیين کړي چې ستاسې د ماشوم/ماشومې لپاره هر څه په 
ښه توګه دوام لري او بیا هغه خپل پټ قوت او پوتانسیال 

احساسوي او هغې ته وده ورکوي.

 
د والدینو رول

د وړکتون د ښوونکو او والدینو ترمنځه مهکاري ډیره مهمه  	
ده. 

والدین د وړکتون ښوونکید خپل ماشوم/ماشومې په اړه د  	
پام وړ معلوماتو څخه خربوي، لکه روغتیایي ستونزې، الرژۍ 

یا حساسیت یا داسې د پام وړ پيښې چې په ماشوم/
ماشومې اغیزه کولی يش. 

د وړکتون د ښوونکي رسه تاسې په کیتا کې د خپل  	
ماشوم/ماشومې د حارضۍ په اړه د انديښنو، ویرو او 
ستونزو   یا د خپل کورين ژوند د وضعیت په اړه خربې 

کولی شی. 

دا معلومات رشیکول د وړکتون د ښوونکو رسه دا مرسته  	
کوي چې ستاسې د ماشوم/ماشومې اړتیاوې مستقیاًم 

پوره کړي. 

دا ستاسې خوښه ده چې تاسې کوم معلومات په ډاګه کول  	
غواړی او په کومو  معلوماتو د وړکتون د ښوونکو رسه حبث 

کول غواړی. په کیتا کې به ستاسې معلومات پټ ساتل 
کیږي.

 
په کیتا کې تاسې د نورو ماشومانو د والدینو رسه روابط  	

مه جوړولی شی او په خپله مه په ګڼ مشیر فعالیتونو کې 
ګډون کولی شی. مهداډول، تاسې د وړکتون د ښوونکو 
رسه معلومات رشیکولی شی او مشوريت غونډې تررسه 

کولی شی. 
که اړتیا وي نو کیتا به د خربو اترو د ترمجې لپاره د  	

ژباړونکي انتظام په خوښۍ کوي. 

زه کیتا کوم ځای موندلی مش؟

هر استوګنځي ته نږدې کیتا موجود وي. د خپل ماشوم  	
ساتنې د سیمه ییزو خدمتونو )Jugendamt( څخه په دې اړه 

معلومات ترالسه کړئ. 

	د کیتا موندونکي په ذریعه تاسې آنالین مه په دې ادرس 
کیتا موندلی شیwww.kita.nrw.de یا مستقیاًم په دې ادرس 

www.kita.nrw.de/eltern/kita-finder/kita-finder-nrw
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کیتا (وړکتون)

په کیتا کې ماشومان په هغه ځای کې په ډلو کې تر نظر  الندې ساتل   
کیږي کوم ځای چې په دې موخه جوړ کړل شوی دی. 

د وړکتون ګڼ شمیر وړ ښوونکي ستاسې د ماشوم/ماشومې پاملرنه کوي   
او دا یقیني کوي چې هغه د لوبې، خندا، ټوپونو وهلو، سندرې ویلو او 

شیانو جوړولو نه خوند او مزه واخيل. 

زموږ د دوړکتون د ښوونکو د ځانګړي پوهې او مهارت په ذریعه ستاسې   
ماشوم ته په زده کړه او پرمختګ کې ترممکن حده غوره مرسته او کومک 

وړاندې کیږي. 

په دې ټولو موسسو کې د پاملرنې ساعتونه ورته نه وي. د کیتا زیاتره   
مرکزونه د سهار څخه تر مازیګره پورې خالص وي او ستاسې د ماشوم د 

تګ را تګ لپاره به ستاسې رسه په ټاکيل وختونو موافق کیږي. 

په څارنه کې د پاملرنې په ساعتونو کې په ګډه خوراک کول هم شامل دي   
-  په دې کې عموماً سباناری، د غرمې ډوډۍ او پس له ماسپښینه سپک 

خواړه شامل وي. 

په کیتا کې ګڼ شمیر ډله ییز فعالیتونه تررسه کیږي خو دا هم مهم دي چې   
ستاسې د ماشوم انفرادي  اړتیاو او عالقو ته پام وکړل يش. 

ستاسې او د وړکتون د ښوونکو ترمنځه همکاري ډیره مهم ده.   

په کیتا کې ثبتیدل 

د ژوند د لومړي بشپړ کال نه وروسته ماشومان په وړکتون کې د ځای ادعا   
لري. د یو نه تر دوو کالو پورې د ماشومانو لپاره دغه ځای د ماشوم/

ماشومې د ورځې د پاملرنې په مرکز کې هم  وي. 

د ماشوم ساتنې محيل خدمتونه (Jugendamt) په دې اړه مشوره   
وړاندې کوي او ستاسې رسه ستاسې د ماشوم لپاره په ځای موندلو کې 

مرسته کوي. 

کله چې تاسې خپل ماشوم/ماشومه / ثبت کړه او ځای مو ترالسه کړ، نو   
تاسې کوالی شی چې د داخلیدلو په غونډه کې د لومړيو معلوماتو تبادله 

وکړی. 

کله چې یو ماشوم/ماشومه کیتا ته ځي نو عموماً د والدینو همکاري تعین   
کیږي.  د دې پریکړې کولو لپاره ستاسې عواید استعاملیږي چې ستاسې 
همکاري به څومره سرته وي، یا دا چې تاسې به د کومو همکاریو تادیه 

کوی او کنه. د ماشوم د ښوونځي ته د تللو د پیل له مخه آخري کال په  
نارت راین – ویسټ پیلیا  کې د ټولو ماشومانو لپاره وړیا دی. 

کله چې ستاسې ماشوم داخل يش نو بیا به د نوي چاپیریال رسه د   
بلدیدومرحله وي. 

ماشومان عموماً د ورځې د پالن، د نوي چاپیریال او نوې څیرو رسه په   
بلدیدوکې لږ وخت اخيل. 

په دغه وخت کې به د وړکتون ښوونکي ستاسې رسه اړیکه نیيس تر   
څو ستاسې ماشوم/ماشومه ښه پیل وکړي او په وړکتون کې ځان هوسا 

احساس کړي. 

په کیتا کې څه وړاندې کیږي

په لومړیو کې به ستاسې ماشوم لوبې، پینټ کولی يش، شیان به جوړولی   
يش، سندرې او داسې نور فعالیتونه به کولی يش. 

ستاسې ماشوم/ماشومه به نور ماشومان وپيژين او خپلې لومړۍ ملګرتیاوې   
به جوړې کړي. رسبیره پردې، هغه به په ورځني اساس املاين ژبه هم زده 
کوي، کومه چې په املان کې د زده کړې د فرصتونو لپاره ډیره مهمه ده. 

ماشومانو ته د ښوونې او تدریس په وړاندې کولو کې ډیر تنوع دی. په دې   
رسه ستاسې د ماشوم/ماشومې د زده کړې په پروسه کې مرسته او کومک 

کیږي. 

د وړکتون ښوونکي ستاسې د ماشوم/ماشومې پر خوا وي، د هغوی   
اړتیاو ته پاملرنه کوي او هغه پوره کوي څو دا یقیني کړي چې ستاسې د 
ماشوم/ماشومې لپاره هر څه په ښه توګه دوام لري او بیا هغه خپل پټ 

قوت او پوتانسیال احساسوي او هغې ته وده ورکوي.

 

د والدینو رول

د وړکتون د ښوونکو او والدینو ترمنځه همکاري ډیره مهمه ده.   

والدین د وړکتون ښوونکید خپل ماشوم/ماشومې په اړه د پام وړ   
معلوماتو څخه خربوي، لکه روغتیایي ستونزې، الرژۍ یا حساسیت یا داسې 

د پام وړ پيښې چې په ماشوم/ماشومې اغیزه کولی يش.
 

د وړکتون د ښوونکي رسه تاسې په کیتا کې د خپل ماشوم/ماشومې   
د حارضۍ په اړه د انديښنو، ویرو او ستونزو   یا د خپل کورين ژوند د 

وضعیت په اړه خربې کولی شی. 

دا معلومات رشیکول د وړکتون د ښوونکو رسه دا مرسته کوي چې ستاسې   
د ماشوم/ماشومې اړتیاوې مستقیامً پوره کړي. 

دا ستاسې خوښه ده چې تاسې کوم معلومات په ډاګه کول غواړی او په   
کومو  معلوماتو د وړکتون د ښوونکو رسه بحث کول غواړی. په کیتا کې به 

ستاسې معلومات پټ ساتل کیږي.
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په کیتا کې تاسې د نورو ماشومانو د والدینو رسه روابط هم جوړولی شی    

او په خپله هم په ګڼ شمیر فعالیتونو کې ګډون کولی شی. همداډول، 
تاسې د وړکتون د ښوونکو رسه معلومات رشیکولی شی او مشوريت غونډې 

تررسه کولی شی. 
که اړتیا وي نو کیتا به د خربو اترو د ترجمې لپاره د ژباړونکي انتظام په   

خوښۍ کوي. 

زه کیتا کوم ځای موندلی شم؟

هر استوګنځي ته نږدې کیتا موجود وي. د خپل ماشوم ساتنې د سیمه ییزو   
خدمتونو (Jugendamt) څخه په دې اړه معلومات ترالسه کړئ. 

 د کیتا موندونکي په ذریعه تاسې آنالین هم په دې ادرس کیتا موندلی شی
 www.kita.nrw.de یا مستقیامً په دې ادرس

www.kita.nrw.de/eltern/kita-finder/kita-finder-nrw 

6کیتا ته ښه راغالست کیتا ته �� راغالست
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