أنت تبحث عن مكان لطفلك في إحدى دور الرعاية النهارية
( الروضة ) ؟
أعطي بياناتك الشخصية عن طريق األنترنت تحت العنوان
التالي:
www.pforzheim.de/buerger/kinderbetreuung

كيف يتم التسجيل عن طريق اإلنترنت ؟
تدخل أوال على صفحة األنترنت
www.pforzheim.de/buerger/kinderbetreuung.

ثم تابع الدخول الى القائمة المركزية .يجب عليك إدخال
بريدك األلكتروني ( إيميل ) وكلمة المرور .
ثم تستلم أوتوماتيكيا إيميل يؤكد تسجيل أبنكم .
يجب إعطاء الجواب على كل البيانات المطلوبة ويمكن
تحديد روضة واحدة على األقل التي ترغب بتسجيل إبنك
فيها ،
ويمكنك إعطاء ثالثة خيارات كحد أقصى.
يمكنك أن تحدد إذا كان باإلمكان إعطاء البيانات المطلوبة
الى كل الروضات التي فيها أماكن شاغرة عندما يكون
اليوجد مكان شاغر في الروضة التي ترغب فيها.
ثم تقوم بخزن المعلومات التي أعطيتها في اإلستمارة
المطلوبة .وبهذا يكون أسم إبنك قد تم إدخاله في القائمة.
تقوم الروضة بأرسال الموافقة فورا" عند وجود مكان
شاغر .يجب عليك تقديم الموافقة خالل فترة أسبوعين.
بعد تقديمك الموافقة تحصل على التسجيل إلبنك في
الروضة المطلوبة.

أو أذهب شخصيا الى الروضة التي ترغب بتسجيل
طفلك فيها
دائرة التربية والتعليم والرياضة .
أو
هناك يتم تسجيل أبنكم  .بيانات األتصال و أوقات التسجيل
تجدها في ظهر الورقة.
يمكنك تحديد ما يصل الى ثالثة مراكز الرعاية النهارية (
الروضة ).هذا التسجيل يتم تحويله الى الروضة .
من هناك يتم إبالغك  ،عندما يكون لديهم مكان شاغر.
مع ذلك هذا ال يعتبر إلتزام بوجود مكان لطفلك .هذا يتم
تأكيده بعد إجراء المقابلة الخاصة في الروضة من قبل
المسؤولة عن ذلك.
المواعيد المهمة
يرجى تقديم البيانات الخاصة بك في وقت الحق اليتجاوز
 28.02للتسجيل في رياض األطفال للسنة المقبلة
السنة تبدأ دائما في  01.09وتنتهي في . 31.08
إذا كنت أنت وزوجتك تعملون  /تدرسون  /أو مسجلين
كباحثين عن عمل  ،يمكن أن يتم قبول طفلكم قبل الوقت
المقرر.
هذا ينطبق أيضا على األهل الوحيدين ( األم الوحيدة أو
األب الوحيد ).
إلثبات ذلك أنت بحاجة الى شهادة من رب العمل  /أو
المكان الذي تكمل فيه الدراسة  /أو مكتب العمل .
هذه اإلستمارة تحصل عليها من قبل الروضة  ،أو دائرة
التربية والتعليم والرياضة ،أو عن طريق األنترنت
www.pforzheim.de/buerger/kinderbetreuung.
يجب تقديم الشهادات في غضون ثالثة أسابيع من التسجيل
المسبق.
بعد  02.05ترسل الروضة رسالة تؤكد فيها قبول طفلكم
في الروضة ويجب عليكم تثبيت ذلك في غضون أسبوعين.

الدائرة المركزية لرياض األطفال
تسجيل األطفال بين عمر الوالدة وستة سنوات

Kontaktdaten:
Stadtverwaltung Pforzheim
Jugend- und Sozialamt
Lindenstraße 2, 1. OG,
75175 Pforzheim
Tel.: 07231/39-2011
E-mail: vormerkstelle@pforzheim.de
www.pforzheim.de/buerger/kinderbetreuung

مواعيد التسجيل:
اإلثنين  ،األربعاء  ،الجمعة
ساعة  8.00ـــ 12.00
الخميس
ساعة  14.00ــــ 18.00

إغتنم الفرصة لإلستفادة من هذا العرض
العائلي في الدائرة المركزية للتسجيل في دور
الحضانة و رياض األطفال

