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 ماهي دار رعاية األطفال النهارية؟

 ( هي مؤسسات يتم فيها رعاية األطفال من قبل أشخاص مدربين )ومنهم المربين والمربيات(KiTa)باختصار:  ر رعاية األطفال النهاريةود
 ويتم التمييز بين 

  حضانة األطفالKinderkrippe  سنوات( 3إلى  1)مجموعة من أعمارهم من 

  روضة األطفالKindergarten  سنوات( 6إلى  3)مجموعة من أعمارهم من 

  دار الحضانةHort  سنوات( 10إلى  6)سن المدرسة االبتدائية من 
األطفال النهارية وذلك في السنة األخيرة يزور حتماً دار رعاية دار رعاية األطفال النهارية، لكن يجب على طفلكم أن ال يوجد في ألمانيا إلزام بزيارة و
 .من أجل أن يتم تحضيره جيداً لزيارة المدرسة بل دخوله المدرسةق

 إدارة مدينتكم / اإلدارة المحلية. منويوجد موعد للتسجيل ينبغي عليكم االنتباه إليه، وتعلمون عنه 

 رعاية األطفال النهارية؟ دار كم تكلف زيارة

تحصلون على على سبيل المثال ، ويمكن إعفاءكم من الرسوم إذا كنتم دار رعاية األطفال النهاريةفي  وتكاليف الطعام والشرابيجب دفع رسوم مكان ما 
إدارة مدينتكم / اإلدارة المحلية. وتكون  أمام. ويجب عليكم إبراز هذه القرارات ميزات االجتماعية لطالبي اللجوءالالمال من مركز العمل أو تحصلون على 

  مجانية. المدرسة قبل دخولالسنة األخيرة روضة األطفال في زيارة 

 الطعام والشراب وال يعاد ثمنهم لهم.ويتحمل الوالدين دائماً تكاليف 

 Kindertagesbetreuung (arabisch)   -ةيراھنلا لافطألا ةياعر راد 

 معلومات عامة للوالدين:  

 المؤسسة بأفضل مايمكن. ويكون ضرورياً هنا وجود  ةزيارللقاء مع المربيات / ومديرية المؤسسة من أجل التحضير  حصل: يمحادثة التسجيل
 يط عائلتكم / أو أصدقائكم أيضاً. حشخص يترجم، ويمكن أن يكون هذا الشخص من م

 :والبقاء بعيداً عن والديه في المؤسسة  ةر األمور اليوميببطء على سياالعتياد طفلكم طيع تسمن أجل أن ي لتأقلملزمن يجب أن يوجد  زمن التأقلم
لفصل بينكم وتغادرون ل، ويوماً ما تبدأ أول محاوالت دار رعاية األطفال النهارية. وتبقون في البداية لعدة ساعات سوية مع طفلكم في لفترة أطول

 إيجاد عليكميات والجو العام، فيمكنكم أن تغادروا المؤسسة، لكن تبقون في دار الرعاية. وعندما يعتاد طفلكم على المرب   كمغرفة المجموعة، لكن
 التصال معكم هاتفياً.ل يةناكام

 :المعدية وإثبات دار رعاية األطفال النهارية إلى وثيقة )تقرير طبي( تثبت أن طفلكم سليم )معافى( وخال من األمراض تحتاج  التقرير الطبي
 بحدوث مشورة طبية حول اللقاحات الوقائية.

 خطياً كيف يمكن االتصال بكم في الحالة دار رعاية األطفال النهارية إعالم يجب عليكم  ؟تصال به في الحالة الطارئةمن هو الشخص الذي يجب اال
 أو من يجب االتصال به في الحالة الطارئة. الطارئة )حادث...الخ(

   خطياً عن الشخص الذي يسمح له بأخذ الطفل من دار الرعاية. الرجاء عدم دار رعاية األطفال النهارية يجب عليكم إعالم  بأخذ الطفل؟سمح له من ي

 عاماً لهذا األمر. 14تفويض األطفال دون سن الـ 

 يجب عليكم التفكير به في اليوم األول في دار رعاية األطفال النهارية؟  مالذي  

  يجب عليكم أن تجلبوا معكم األشياء التالية: 

 )حذاء منزلي )شبشب 

 )حقيبة الظهر / حقيبة عادية )مع الفطور + طعام لبعد الظهر إذا لزم األمر 

   (قميص "ت ـ شيرت"وبنطال وبديل )مالبس داخلية وجوارب وقميص )كنزة( للتلباس واحد 
  جزمة مطاطية ومعطف مضاد للمطر وبنطال مضاد للمطر 
 لألطفال الذين يحتاجون للف: حفاضات ومواد للعناية 

 ما الشيء المهم كل يوم؟  

 )!زودوا طفلكم بفطور صحي )الرجاء عدم جلب الحلويات والمشروبات 
  ى يتم شفائهم.. ويبقوا في المنزل حترعاية األطفال النهاريةدار ال يسمح بإحضار األطفال المرضى إلى  
  في كل يوم بالموعد المحدد بالضبطمن دار الرعاية يجب أن يتم أخذ الطفل 
  مرة ما، فالرجاء أن تخبروها هناك في الصباح. دار رعاية األطفال النهاريةإذا لم يحضر الطفل إلى 
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بدقة!يرجى منكم قراءة هذه التعليمات   
 

 من قانون الوقاية من العدوى 2فصل  5فقرة  34تنبيهات للوالدين ولآلخرين الذين لهم حق الرعاية القانونية وفقاً للمادة 

(§34 Abs. 5 S. 2IfSG ) 

 
اآلن، فيها ه دخولجب ي( التي GEعامة )المؤسسات إحدى الأو المدرسة  بعدهايزور و( ساري)ُمعدي بمرض مريضاً  كمإذا كان طفل

ع واألطفال ذوو مناعة ضعيفة أثناء اآلخرين فيمكن أن يعدي األطفال  ضَّ والمعلمين والمربين أو المشرفين. وعدا عن ذلك فإن الر 
  )مع مضاعفات(. بأمراض الحقةأن يصابوا هناك ويمكن بشكل مباشر المرض المعدي 

 
قانون عليه  نصكما ي االجراء المعتادوطرق تصرفكم و واجباتكمعن أن نعلمكم التعليمات  هذهعن طريق ومن أجل منع هذا نرغب 

تعلموا أن األمراض السارية ليس لها عالقة بنقص النظافة أو الالمباالة في الحاالت ويجب عليكم في هذا الصدد أن  .الوقاية من العدوى
  .بصراحة وبثقة قويةالعادية، ولهذا نرجوا منكم أن أن تتعاونوا معنا باستمرار 

 
 :(GEالمدرسة أو إحدى المؤسسات العامة )بالذهاب إلى طفلكم ل اليسمحه وينص القانون على أن

 
. وتكون هذه األمراض حسب األحكام الرسمية: المرض اتبببكمية قليلة من مستم تسببه  شديدكان مريضاً بمرض معدي  إذا .1

ناق ) . ذات النزف المعويالقولونية  كيةشرياالواإلسهال عن طريق جراثيم السل و دئيحمى التيفووالدفتريا( والكوليرا الخ 
فقط )وعدا عن هذا يسمي القانون أيضاً الحمى النزفية التي يتسبب بها الفيروس حاالت فردية كوتأتي كل هذه األمراض 

 مستبعد جداً أن تنتقل مسببات هذه األمراض في ألمانيا(،من ال، لكن طفالوالطاعون وشلل األ
 

عال الديكي )الشاهوق( وهذه األمراض هي: ، شديد ومعقدأن يسير بشكل  في الحاالت الفرديةيمكن مرض معدي إذا وجد  .2 الس 
كاف  النزلة الوافدة المستدمية التهاب السحايا الدماغي عن طريق جراثيم والحمى القرمزية وجدري الماء ووالحصبة والن 

  ،الجرثوميالزحار عدية والتهاب الكبد فئة آ ووالقوباء الم  والجرب  المكورات السحائيةوالعدوى ب
 

 ولم يتم إنهاء العالج بعد،  العدوى بقمل الرأسإذا وجدت  .3
 

من  إتمام السنة السادسةقبل وذلك  طابق للحقيقةأو وجد شك معدي في المعدة واألمعاء التهاب م  بإذا كان الطفل قد أصيب  .4
 العمر.

 
عن بالعدوى مما يسمى  التهاب الكبد فئة آويكون كثير من أشكال اإلسهال و .ألمراض التي تم تعدادهاا لعدوى مختلفةطرق  وجدتو

وكذلك عن طريق المواد الغذائية الملوثة، ونادراً نقص نظافة األيدي  بسببالعدوى  حدث)االحتكاك الوسخ(، فت تالمس الوسخالطريق 
هي الحصبة والن كاف  ذ أو العدوى "الطائرة"عدوى الرذاأنواع و ،وأدوات اللعب(ناشف اليدوية واألثاث معن طريق األشياء )ال

عال الديكي )الشاهوق(. ويتم عن طريق و جدري الماءو والقمل  الجربالعدوى ب التالمس مع الشعر والجلد واألغشية المخاطيةالس 

عدية.  والقوباء الم 
 

، ولهذا نرجو أن تعملوا ايتهسمتي تم تمراض الللعدوى باألبشكل خاص عوامل مسهلة المؤسسات العامة في يوجد  هأنبوهذا يوضح 
والتعب الملفت للنظر والتقيؤ  )مثل الحمى الشديدة بأمراض فعليةدائماً في حالة إصابة طفلكم  طبيب اسرتكم أو طبيب األطفال بنصيحة

ـ بمقتضى الشك بوجود مرض أو إذا أمكن المعلومات الطبيب  المتكرر واإلسهال ألطول من يوم وعوارض مثيرة للقلق(. وسيعطيكم
  وفقاً لقانون الوقاية من العدوى. المؤسسات العامةمن زيارة  هعما إذا كان طفلكم مصاباً بمرض يمنعإثبات ذلك بالتشخيص المرضي ـ 

 
واعلمونا عن التشخيص أيضاً من أجل أن  فالرجاء إعالمنا بذلك على الفوروإذا لزم بقاء الطفل في المنزل أو عالجه في المشفى 

 من أجل منع توسع انتشار عدوى األمراض.  جراءات الضروريةاالكل القيام ب إدارة الصحةنستطيع سوية مع 
 

أن يكون قد  طفلكمتتم قبل ظهور أعراض المرض النمطية، وهذا يعني أنه يمكن ل اهابأن عدووتشترك الكثير من األمراض المعدية 
في اللعب وطالب المدرسة أو طاقم الموظفين، إذا وجب عليه البقاء في المنزل بسبب ظهور أول إشارات للمرض.  ءالالزمأعدى 

  .عن وجود  مرض معدي بشكل سريأباء األطفال اآلخرين  إعالمويجب علينا في مثل هذه الحالة 
 

أيضاً في بعض الحاالت ه. ويتم مندون أن يمرضوا وذلك بعد انتهاء المرض المسبب المرضي فقط أحياناً ويحمل األطفال أو البالغين 
وعن طريق الهواء الذي يخرج أثناء الزفير. وتوجد بهذا  ذ أثناء السعالالرذامسبب المرض لفترة طويلة عن طريق البراز أو إفراز 

ه اليسمح لـ على أن قانون الوقاية من العدوىولهذا نص  .عدوى الزمالء في اللعب وطالب المدرسة أو طاقم الموظفينخطورة 
ناق )" لجراثيم الكوليرا وزوناألشخاص المفر  " نظير ود ئيحمى التيفوو جراثيم االشريكية القولونية ذات النزف المعويوالدفتريا( الخ 

 .اهتنبيهاتوبعد  فقط إدارة الصحةبموافقة بالعودة إلى المؤسسات الرسمية إال زحار جرثوم الشيغيال و دئيحمى التيفو
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فيمكن أن يكون أفراد آخرين قد حملوا مسبب  شديد أو مرض معد جداً مرض معد من أيضاً من يشكو  عندكم في المنزلوإذا كان 

  ، دون أن يمرضوا به. ويجب في مثل هذه الحالة أيضاً أن يبقى طفلكم في المنزل.المرض وأفرزوه بعد ذلك
 
 

زوناألشخاص الم  إذا صدر قرار منع من المدرسة أو من مؤسسة رسمية أخرى ضد  مكن الملمسبب المرض أو ضد الطفل الذي من  فر 
التابعين لها. ويجب عليكم في مثل هاتين الحالتين  إدارة الصحةأن يكون تم عدواه لكنه ليس مريضاً فيمكن أن يخبركم بهذا الطبيب أو 

 عن ذلك.تخبرونا أن 

 
، وإذا والتهاب الكبد فئة آ دئيحمى التيفووشلل األطفال و)الحميراء( و الُنكاف والحصبة والدفتريا( الُخناق )ضد  يةواق اتوجد لقاحت

الرجاء منكم أن تفكروا بأن  فوراً منع الزيارة. لغيأن تإلدارة الصحة في الحاالت الفردية فيمكن  اللقاحعن طريق جدت الحماية و  
 اللقاحية المثالية تخدم كل شخص على حده وتخدم كذلك الصالح العام.الحماية 

 

كم تالمسؤولة عنكم، ونحن نتابع مساعد إدارة الصحةوإذا مازال لديكم أسئلة فاذهبوا إلى طبيب أسرتكم أو طبيب األطفال أو إلى 

 أيضاً.برحابة صدر 
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lärungEinwilligungserk 

 تصريح بالموافقة

 

  اسم الطفل

 

       اسم المخول قانونياً بالتربية

 

 اسم الشارع ورقم المنزل

 

 رقم الرمز البريدي والمكان

 

  الموافقة على ما يليلي / نمنح نحن بموجب تصريحنا ي االموافقة على مأمنح أنا بموجب تصريحي 

 تعليم طفلي / طفلناتوثيق مراقبة وتطور  

 لنهاريةفي دار رعاية األطفال ا عن طفلي / طفلنامتحرك تصوير وعمل فلم  

 ح باعطاء الصور للصحافة أثناء المناسبات الحاليةاسمال 

 وندوات دار رعاية األطفال النهارية على األقدام ونزهاتالجماعية جوالت البالمشاركة  

  بتناول األطعمة المصنوعة بالذات والتي يتم إحضارها السماح لطفلي / لطفلنا 

 

  

  / تواقيع المخولين قانونياً بالتربيةالمخول توقيع                            المكان والتاريخ   
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 من االلتزام بكتمان سرية المعلومات(عفاء )اإل بالموافقة تصريح

 

  اسم الطفل

 

       اسم المخول قانونياً بالتربية

 

 اسم الشارع ورقم المنزل

 

 رقم الرمز البريدي واسم المكان

 

بالتكلم مع  األطفال النهاريةدار رعاية في طاقم التربية أن يقوم بالموافقة أمنح أنا بموجب تصريحي / نمنح نحن بموجب تصريحنا 

 مفوضي 

 

 (Jugendamt) إدارة الشباب  
  التسمية بالضبط:

 
 مؤسسة استشارة / مؤسسة العالج  

  التسمية بالضبط
 

 ( Frühförderstelle) الدعم المبكر إدارة  
 الضبط:التسمية ب

 
 المدرسة  

 التسمية بالضبط: 
 

 (ergotherapeutische Praxis) عيادة المعالجة بالحركة البدنية  
 بالضبط:التسمية 

 
 (logopädische Praxis)عالج عيوب النطق عيادة   

  التسمية بالضبط:
 

 إدارة أخرى  
  

 

 المولود بتاريخ                                                         عن طفلي / طفلنا

 

 من االلتزام بكتمان سرية المعلوماتعفائهم وإ

  

  / تواقيع المخولين قانونياً بالتربيةالمخول توقيع       المكان والتاريخ   


