استعالم در خصوص نیاز شما به خدمات مراقبت از کودک در مهدکودک ،برای سال 2021/2020
خانم ها و آقایان،
در سال مراقبت از کودک  ،2020/2021فرزند شما می تواند در یک مرکز مراقبت روزانه در هرزوژنراتس حضور پیدا کند یا به عنوان بخشی از
مراقبت های روزانه ،که معمولا از ( 2020/8/1یا در تاریخی متعاقب آن) تحت مراقبت قرار بگیرد.
برای ثبت نیاز احتمالی تان ،لطفا ا در صورت امکان از تاریخ  9/16تا  2019/9/29از روش ثبت نیاز اینترنتی در خصوص نیازتان در نشانی زیر
استفاده نمایید.
https://kitaplatz.herzogenrath.de/
در این وب سایت به راحتی می توانید بر امکانات موجود مراقبت روزانه برای کودکان در منطقه محل سکونت خود ،مروری داشته باشید و در جریان
امکانات مراقبت روزانه قرار گیرید .همچنین می توانید از این صفحه برای ثبت نیازهای خاص مراقبت از کودک خود در چارچوب اولویت بندی
استفاده کنید و آنها را در لیست های ثبت نام مراکز مراقبت  3روزه یا در غیر این صورت مراقبت های روزانه ثبت کنید.
مکان ها منحصراا از طریق این پورتال اختصاص داده می شوند.
لطفا ا اطالعات بیشتر را برای ثبت نام و یا بهره برداری از درگاه ثبت نام در صفحه اینترنتی مشخص شده مالحظه نمایید.
اگر امکان استفاده از اینترنت را ندارید ،می توانید پس از تعیین وقت تلفنی با شماره  02۴0۶/83-555از پشتیبانی اداره بهزیستی جوانان بهره مند
شوید.
با این حال ،ما توصیه می کنیم که شما نیازهای تان را در پورتال اینترنتی گزارش کنید ،زیرا فقط شما هستید که می توانید هر زمان که بخواهید با
"حساب" خود وارد سیستم شوید و می توانید وضعیت چیزهای آنجا را خودتان دنبال کنید.
در صورت بروز مشکالت زبانی ،مترجمان زبان های ترکی ،عربی و فارسی/دری در بعضی مواقع در دفتر رفاه جوانان هرزوژنات در دسترس
شما هستند:
در تاریخ  18 ، 16و  2009/9/19از  13:30تا 16:30
در تاریخ  26 ، 25و  2009/9/27از  9:30تا  ،12:30اتاق  ،B5بلوک تالر شهر.
برای اینکه خواسته های مراقبتی کودک شما بر این اساس بررسی شود و مورد توجه قرار گیرد ،لزم است که خواسته های خود را برای سال
مهدکودک (سال تحصیلی)  2021/2020بررسی کنید.
از  ،9/16ترجیحا ا تا  ،2019/9/29از طریق پورتال اینترنتی!
نکته مهم:
برای کودکانی که قبالا در یک مرکز مراقبت روزانه ثبت نام کرده اند یا در لیست انتظار در شهر هرزوژنات قرار دارند  ،باید این نیاز (دوباره) در
پرتال وارد شود!
لطفا ا توجه داشته باشید كه فقط در صورت انعقاد قرارداد مراقبت از كودك با یك مهدکودک روزانه یا با یك شخص مراقب روزانه می توانید از یک
مرکز مراقبت از کودک برای كودك خود استفاده كنید!
بابت همکاری شما بسیار سپاسگزاریم!

ارادتمند شما

