
 
 2023/2024شرایط ثبت نام اطفال در کودکستانها برای سال تعلیمی 

 
 خانم ها و آقایان،

 
( Herzogenrath)  هرزوگنراسشهر ، طفل تان میتواند در کودکستان کودکستانها  2023/2024 در سال تعلیمی 

تحت مراقبت ( تاریخ بعد تریا )  01.08.2023شروع از تاریخ شرکت نماید و یاهم بمثابه بخشی از مراقبت روزانه 

 .قرار گیرد
 

ً از طرزالعمل ثبت انترنیتیدر این برنامه جهت ثبت نیاز ممکنه تان تا   01.09که به ویبسایت ذیل از  ، لطفا

 .استفاده نمایید است،قابل دسترس  15.09.2022

 
https://kitaplatz.herzogenrath.de/ 

 
و خود  تانرا بدست آوریدساحه مسکونی کودکستانهای  در این ویبسایت شما به آسانی میتوانید معلومات مفصل در مورد 

شما میتوانید نیازمندی های مراقبت از  طفل تانرا  ثبت  همچنین با استفاده از این ویبسایت . را در رابطه به آنها آگاه سازید

یا مرکز مراقبت اطفال نیازمندی های تانرا یادداشت  کودکستان 3و تحت چارچوب اولویت بندی، در فهرست ثبت  نمایید

 . کنید
 

 .تنها از طریق این پورتال انترنیتی برای طفل تان در کودکستان جای تعیین خواهد شد
 

 ً  .انترنیتی برای ثبت را دریابید پورتال یا چگونگی استفاده از نام معلومات بیشتر پیرامون ثبت لطفا
 

به  555-02406/83از طریق شماره تلیفون رفاه جوانان  ادارهبا انترنیت را ندارید، میتوانید  هرگاه امکان استفاده از

 .تماس شده، خواستار کمک شده و در زمینه قرار مالقات بگذارید
انترنیتی بگذارید چون پورتال  هرچند ما پیشنهاد میکنیم که اگر امکان داشته باشد، شما خود نیازمندی های تانرا در 

میتوانید وضعیت  و خواهید داشتشما به این سیستم هر زمانی که خواسته باشید تنها از طریق حساب خود تان دسترسی 

 .نماییددر آنجا خودتان تعقیب  درخواست تانرا  پیشرفت
 

 
مهم است تا شما شرایط ثبت در ، ثبت نام اطفال تان در کودکستانهاجهت بررسی و مدنظر گرفتن درخواستی های 

ً تا تاریخ  01.09را از تاریخ  2023/2024کودکستان برای سال تعلیمی  انترنیتی  پورتالدر  15.09.2022ترجیحا

 .مالحظه نمایید
 

 :یادداشت مهم
  

قرار  هرزوگنراسکودکستان ثبت نام گردیده اند و یاهم آنهاییکه در فهرست منتظرین شهر  قبالً دراطفالی که برای 

 .باید در پورتال انترنیتی دوباره درج شود شمولیت آنها در این مراکزضرورت دارند، 
 

ً به یاد داشته باشید که بعد از انعقاد قرارداد با  میتواند شامل این برنامه  طفل تان، کودکستانیا مسئول کودکستان لطفا

 .گردد
 

 !از همکاری تان بسیار زیاد تشکر
 

 با احترام،
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