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 الحجز لألطفال في مراكز الحضانة النھارية

 وھاذ یسمى 

Zentrale Kitavormerkung 

„Infodienst Kita“  مكتب معلومات الحضانة    

األطفال حضانة مراكز أحد في لطفلكم مكان عن البحث في یساعدكم  

ذلك،على اآلباء القیام بتسجیل أبنائھممقابل   

„Vormerkung“  و ھاذ نسمیھ الحجز   

Zentrale Kitavormerkung:  ھي الجھة المختصة 

 تدخل أوال على صفحة األنتر نت

www.kita.baden-baden.de 

 Kita-Platz vormerken Formular /öffnen       ثم نقر على

(إمیل)و كلمة المروریجب علیك إدخال بریدك اإللكتروني    .. 

 ثم تستلم أوتوماتكیا إیمیل یؤكد التسجیل

 یجب إعطاء الجواب علي كل البیانات المطلوبة

    یمكن تحدید روضة واحدة على األقل التي ترغب  بتسجیل إبنك فیھا

 و یمكنك إعطاء ثالثة خیارات كحدأ قصى 

لمطلوبةثم تقوم بخزن المعلومات التي أعطیتھا في اإلستمارة ا     

 ھذا التسجیل یتم تحویلھ إلى الروضة، و بھذا یكون إسم إبنك قد تم إدخالھ في القائمة

 من ھناك یتم  إبالغك، عندما یكون لدیھم مكان شاغر

 عند تبلیغك بالموافقة ،تقوم  بتثبیتھا ، عندھا تحصل على موعد للمقابلة الخاصة و إمضاء العقد

مكان  لطفلكبھذا یتم اإللتزام  بوجود    

 “Infodienst Kita„   یساعدكم   عند  عدم  القبول
 لكل طفل الحق في تسجیل الحجز مرة واحدة فقطة 

 یمكن تسجیل إبنكم  إبتداء من عمر الوالدة

   ال یمكن التسجیل عن طریق دار الحضانة،ألن مركز الحجز

„Zentrale Kitavormerkung“ ھو المكلف بالتسجیل 

اإلرشادات يمكنك اإلطّالع عن المعلومات التالیة ـ                          عن طريق كتیّب    

 الروضة ـ الحضانة ـ الرعایة النھاریة ـ األطفال ذوي اإلحتیاجات الخاصة ـ
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 العنایة باألطفال بعد دوام المدرسة ـ الرسوم و المصاریف ـ المساعدة المالیة

   تحصلون عن كتّیب اإلرشادات     “Infodienst Kita„  في األماكن اآلتیة :

Bürgerbüro Rathaus  ----   Bürgerbüro Briegelacker ----- Kundenzentrum des Fachbereichs Bil-
dung und Soziales 

 یمكنكم إلقاء نظرة على مراكز الرعایة ،الرجاء تحدید موعد مسبقا

 الموقع اإللكتروني كذلك

ید موعد مسبقاللمزید من اإلستفسارات علیكم تحد  

 عند عدم القبول، نقترح علیكم مراكز أخرى، أو مكان في بیوت الرعایة النھاریة عن ید مربیة او مرّبي

 طریقة منح مكان في مراكز رعایة األطفال: 

 اإلخوة و األخوات لھا األولوّیة

 إذا كنت أنت و زوجتك تعملون/تدرسون/أو مسجلین كباحثین عن عمل

ى األم الوحیدة أو  األب الوحیدھذا ینطبق أیضا  عل  

 إذا كان لذیك أسباب إجتماعیة ھامة

 إذا كان طفلك من ذوي اإلحتیاجات الخاصة

    „Jugendamt“ : نوعیة دعم اإلحتیاج یحددھا مركز رعایة الشباب 

 یمكنك تغییر بیانات الحجز في أي وقت،علیك فقط إدخال كلمة المرور الخاصة بك

: سجیل الحجزكیف و متى یتم حذف ت  

 تسجیل الحجز یبقى سارى المفعول إلى أن تحصل على الموافقة ،بعدھا یتم حذف بیاناتك من الئحة التسجیل

 ال كنھا رغم ذلك تظل داخل خّزان الحاسوب

 ھكذا یمكنك إعادة تشغیلھا عند الضرورة

      مثال عندما تریدون تحویل إبنكم إلى دار الرعایة أخرى 

في سن التمدرس،تحذف البیانات و المعطیات من الئحة تسجیل الحجزعندما یصبح إبنكم   

    „Infodienst Kita“ یمكننا القیام بالحدف مسبقا. فإن كنتم ترغبون بھذا علیكم إبالغ مركز 

      „Infodienst Kita“  یمكنكم تسجیل إبنكم بدون إنترنیت، من خالل زیارتكم  شخصیا 

أسفل الصفحة العناوین و أرقام الھواتف في  

 نحن على استعداد لمساعدتكم  و اإلجابة على أسئلتكم و استفساراتكم

 الرجاء زیارتنا لإلستفادة من ھذا العرض العائلي
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Stadt Baden-Baden  
Fachbereich Bildung und Soziales  

Kinder- und Jugendbüro 
Infodienst Kita 

 
Stephanienstr. 16 

76530 Baden-Baden 
 

 Bushaltestellen   محطة الحافلة       
Leopoldsplatz, Augustaplatz 

 

16ـ  14 و  13 ـ 9 مواعید العمل : الّثالثاء و األربعاء :   

17:30 ـ 14  و 13ـ  9الخمیس :                          

 

Hotline Infodienst Kita 07221/ 93 14 959 
Email: "mailto:kita@baden-baden.de 

www.kita.baden-baden.de 
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