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معلومات للوالدين بخصوص منح المقاعد سنة 2018
أعزائي الوالدين،
__
في سبتمبر  2018تبدأ سنة رعاية جديدة .الكثيرون منكم يود أن يعرف بأسرع وقت ممكن ما إذا كان بإمكانه االعتماد على توفر
مكان رعاية لطفله في البيبي كالس أو رياض األطفال أو مؤسسة رعاية أطفال المرحلة االبتدائية.
كي نكون على مستوى المسئولية عن هذه الحاجة ،تبدأ جميع المؤسسات التابعة لجميع مقدمي الخدمات في فبراير  2018بمنح
األماكن الخاصة بفصول البيبي كالس ورياض األطفال ومؤسسات رعاية أطفال المرحلة االبتدائية .وسوف يتم إرسال أوائل
خطابات الموافقة يوم  07مارس  2018من خالل البريد اإللكتروني.
المؤسسات التابعة للمدينة ومقدمو الخدمات المستقلين ال يمكنهم في هذا الوقت المبكر ،إال منح األماكن التي هم على يقين أنها
ستكون خالية فعليًا في سنة الرعاية القادمة.
ولكن بحسب الخبرة فإن بعض الوالدين ال يحسمون أمرهم بخصوص تسجيل خروج أطفالهم من رياض األطفال أو مؤسسة
رعاية أطفال المرحلة االبتدائية ،إال على مدار الفترة المبكرة من الصيف .وألجل ذلك فإن المؤسسات ال تعرف إال في وقت
متأخر ما إذا كانت ستتوفر لديهم أماكن رعاية أخرى وبالتالي يمكن تقديمها ألطفال آخرين.
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أوقات العمل لدينا مرنة .يمكنك
االتصال بنا هاتفيًا.
االثنين ـ الجمعة من الساعة
 09.00ـ  12.00وكذلك يوم
االثنين والثالثاء والخميس من
الساعة  14.00ـ .15.00
أوقات االستشارة بحسب اتفاق
هاتفي مسبق
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وهذا يعني أنه في شهور إبريل ومايو ويونيو يمكن دائمًا أن توجد مقاعد خالية .وجميع الوالدين الذين يمكن أن يحصل أطفالهم
على مقعد ،يحصلون على موافقة دون أن يطلبوا ذلك.
ونود التنويه إلى أن منح المقاعد يتم على أساس حجوزاتكم مباشرة ومن خالل المؤسسات أو مقدمي الخدمات المعنيين ،وال يتم
ذلك من خالل مكتب خدمة الوالدين (.)MeKi
األمر المعياري في منح المقاعد في المؤسسات التابعة للمدينة ومؤسسات رعاية أطفال المدارس هو معايير  1لجنة مساعدة الشباب التي وافق
عليها مجلس البلدية في يوليو .2017

نرجو منك بالضرورة تسليم نموذج الحجز المعبأ بالكامل ـ إن لم تكن قد قدمته بالفعل ـ في موعد أقصاه  15فبراير  2018لدى
مكتب خدمة الوالدين ( .)MeKiنرجو أي ً
ضا أن ترفق معه جميع اإلثباتات الضرورية .ويسعدنا أيضً ا أن تقوم بالحجز أونالين من
خالل (https://www.mannheim.de/de/bildung-staerken/vormerkungen-fuer-die-www.mannheim.de
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