استعالم عن حاجة الرعاية في رياض األطفال/الحضانات لسنة 2021/2020
السيدات والسادة الكرام,
يمكن لطفلك اعتيادا وبدايتا من تاريخ  2020/08/01االلتحاق بروضة األطفال في
Herzogenrath
لسنة  2021/2020أو أن يحصل على الرعاية النهارية عن طريق مربية األطفال المنزلية.
لتسجيل احتياجاتك المحتملة ،يرجى استخدام طريقة التسجيل بدايتا من  09/16وحتى  2019/09/29عبراالنترنت وتقديم
الطلب المتواجد تحت الرابط التالي:
https://kitaplatz.herzogenrath.de/
على هذا الموقع يمكنك بسهولة الحصول على لمحة عامة عن قائمة رياض األطفال الموجودة بجوارك ومعرفة المزيد عن
عروض مربيات األطفال المنزلية .من ناحية أخرى ،يمكنك تسجيل احتياجات الرعاية الخاصة بك من خالل هذه الصفحة
.والتسجيل في مرافق رياض األطفال أو بدال من ذلك حجز الرعاية النهارية مربية األطفال المنزلية.
يتم توزيع االماكن بشكل حصري عبر هذه البوابة.
.ويمكن االطالع على جميع المعلومات اإلضافية عن تسجيل أو تشغيل بوابة التسجيل على الموقع المذكور أعاله.
إذا لم يكن لديك إمكانية استخدام اإلنترنت ،يمكنك أيضا الحصول على دعم مكتب رعاية الشباب بعد اخذ موعد عن طريق
الهاتف على الرقم التالي:
02406/83-555
ولكننا نوصي بنقديم الطلب في البوابة نفسها إذا كان ذلك ممكنا ،الن بامكاتك فقط الوصول إلى النظام في أي وقت عن
.طريق "الحساب" الخاص بك ،ويمكن أن تراجع األوضاع هناك بنفسك متى شئت.
في حالة وجود مشاكل لغوية يمكنكم االستعانه بخدمات مترجمون للغة التركية والعربية والفارسية/الدارية في مكتب رعاية
الشباب في اوقات معينه وهي التاليه:
.في  16و  18و  19سبتمبر  2019في الفترة بين الساعه  13:30وحتى الساعه 16:30
في  25و  26و  27سبتمبر  2019في الفترة بين الساعه  9:30وحتى الساعه 12:30
في مبنى البلديه الجانبي/الملحق في الغرفه رقم
B5
من أجل اخذ رغباتك بعين االعتبار والبحث في طلبك وفحصه  ،فمن الضروري أن تسجل احتياجاتك في رياض األطفال
لسنة  2021/2020في الفتره الواقعه بين  09/16و  2019/09/29عبر بوابة اإلنترنت.
مالحظة هامة:
حتى بالنسبة لألطفال الذين تم تسجيلهم بالفعل في مركز الرعاية النهارية أو على قائمة االنتظار لمدينة
Herzogenrath
يجب إعادة تسجيلهم مرة أخرى في البوابة (مجددا)!
يرجى مالحظة أنه ال يمكنك استخدام مكان لرعاية الطفل لطفلك إال بعد برم عقد مع مرفق لرعاية الطفل/حضانه أو مع
شخص الرعاية النهارية!
ولكم جزيل الشكر على تعاونكم!
مع أطيب التحيات

