استمارة للقب ل في نظام تسجيل
ركاي األطفال (مكي) لمدين مانهايم
أسئل

الرجاء تعبئ كامل االستمارة بشكل االح ب اسط حر ف الطباك !
بعد الك أرسل االستمارة معبّأة إل العن ان التالي:
Stadt Mannheim,
Servicestelle Eltern, Q5, 22, 68161 Mannheim.

ح ل المُمحظ
للقب ل؟

الوالدين

االسم العائلي

االسم

الشارع ،رقم البيت

الرمز البريدي ،المكان

االيميل (اختياري)
ال

نعم

ال

نعم

* كل من ال الدين ال يشتغمن

رقم الهاتف (اختياري)

?هل تربي طفلك بمفردك؟
*.أنا أشتغل
* أحد ال الدين يشتغل

:إاا العت كمم ك ل

ك ل م نعم عع >

* األب األم يشتغمن
:إاا العت كمم ك ل

 8ـ  51س كا في األ س ب ع

ك ل م الع ع >

ماه حجم العمل؟*

16ـ  72ساك في األسب ع
(في حال
البسيط)

ابتداء من  72ساك في

ج د تشارك في تربي الطفل نرج االدالء بحجم العمل اي الد ام

الرجاء تقديم ما يثبت الك!
* يشمل هاا األشخاص الاين يعمل ن أ الاين ابتدأ العمل أ بصدد إجراء تك ين مهني ،يتلق ن تعليما أساسيا أ جامعيا أ يتلق ن مساكدات مادي بهدف االندماج في س ق العمل فقا ألحكام
للقان ن الثاني للشؤ ن االجتماكي  .في حال ت فر شكل من أشكال هاا العمل نرج منكم تقديم ماعيثبتعذلكعلألشخاصعالممنيينعفي مكتب التسجيل الخاص بأماكن الركاي لألطفال .لِهاا الخص ص
يُمْ كِنكم استعمال االستمارات الخاص بنا التي ت جد نها تحتhttps://www.mannheim.de/sites/default/files/page/31447/arbeitsnachweis_mekiform.pdf. :

الطفل

االسم

تاريخ ال الدة

االسم العائلي

الشارع ،رقم البيت(إاا اختلف كما ُاكر أكمه)

الرمز البريدي ،المكان

لد

بنت
ال
هل يتواجد الطفل في الرعاية وانه يريد التغيير؟

نعم
[ ] ال

الجنا( :االدالء ب ا خت ي اري)
ل أخ أ إخ ة يتمتع ن بالركاي :

[ ]نعم إذا كانت ا ِإلجابة بنعم ،يرجى ِذكر مكان الرعاية لغاية اآلن ،الشارع ورقم المبنى

هل
اإلجابة بنعم ،يرجى ِذكر مكان الرعاية
يتمتعون األخ/ت -االخوة/ات بالرعاية [ ] ن ال [ ]عم إذا كانت ِ
او يبحثون عن مكان للرعاية؟ لغاية اآلن لألخوة/ات ،الشارع ورقم المبنى

الرجاء االنتباه إل الصفح التالي !

مطلبعللحصولععلىعمكانعلرعايةعاألطفال
:تاريخ القب ل المرغ ب
التسجيل بغرض الحص ل كل مكان في شكل من أشكال الرك اي ال ت ال ي :
ركاي ط ال النهار

إطال أ قات الد ام

)أكثر من  2ساكات د ام مستمرة(

:الحضانة

( قت د ام مستمر يمتد كل األقل إل  2ساكات(

15ـ 71ساك

25ـ 61ساك

)ركاي األطفال8 :ـ 6سن ات(

5ـ 51ساك

:الرعايةعالنهاريةعلألطفال
)األ ل ي لألطفال تحت الثمث السن ات(

35ـ 21ساك

 45ساك أ أكثر

:الروضة
ركاي ط ال النهار

حالان في ال قت العادي

إطال أ قات الد ام
( قت د ام مستمر يمتد كل األقل إل  2ساكات(

)أكثر من  2ساكات د ام مستمرة(

إل الساك 51

إل الساك 52

)ركاي قبل بعد الظهر مع راح

إل الساك 52

اإللزامي بدخول المدرسة [ ]
أن الطفل سوف يُصبح في شهر أيلول/سبتمبر بعد موعد التسجيل المرغوب ب ِه يخضع للتعليم ِ

قت الظهر(

:الرعايةعالمدرسية

ال

نعم ل

تنبيه :يُمكن تحت شروط ُمعينة تأمين الرعاية النهارية لألطفال بعد االنتهاء من الروضة او من دوام المدرسة.

بياناتعحولعمؤسسةعالرعايةعالنهاريةعععععععععععععععععع
1

:اس عالمؤسسةعالتيعترغبونعبها

الشارع ،رقم البيت

الرمز البريدي ،المكان

2

الشارع ،رقم البيت

الرمز البريدي ،المكان

3

الشارع ،رقم البيت

الرمز البريدي ،المكان
* الرجاء الاستفسار كن كر ض كل مؤسس في منهايم في :Kita-Finderع
https://www.mannheim.de/bildung-staerken/meldesystem-kinderbetreuung-meki
أنا أدرك تماما أن البيانات التي أكطيتها يمكن أخاها بعين االكتبار فقط إاا تم تقديم االستمارة ممل ءة بالكامل مع ال ثائق المزم .

أنا مخ ل إلجراء حجز بخص ص مكان للركاي  .أشهد كل صح البيانات التي قدمتها كما ألتزم بإخبار مكتب التسجبل المختص بأماكن ركاي األطفال ف را ح ل أي
تغيرات ترد كل البيانات المقدّم  .خاص فيما يتعلق بالبيانات التي تحتاج ما يثبتها هناك اجب الكشف كنها ألنها تلعب د را في منح األماكن .أنا أكرف أن البيانات
ال اردة أكمه من الممكن استعمالها من طرف المدين ب صفها السلط المركزي بغرض التخطيط للطلبات الحجز (تجميع ،تخزين ،العمل كليها استخدامها) .كما أكلم
أيالا أن البيانات يتم تشاركها مع المؤسسات التي قع االختيار كليها بغرض إبرام أ إنهاء كقد الركاي  .األساا القان ني لجمع تخزين استخدام تناقل البيانات هي
أحكام الفقرة  26 ،27بالعمق مع الفقرة  28 27 72 ،76من قان ن الشؤ ن االجتماكي  2كالك الفقرة  ،27المادة  5من قان ن الشؤ ن االجتماكي  58الفقرة
 6أ من قان ن الحالانات ل الي بادن فيتمبرغ .فيما يتعلق بالمعل مات التي أدليت بها ط كا أكلن بهاا م افقتي كل جمعها تخزينها استخدامها نقلها إل المؤسسات
التي اكرتها.أستطيع أن ألغي هاا اإلان في أي قت (بيانات الت اصل في الخلف) كندها سيتم حاف كل البيانات المخزن .سيتم حاف هاه البيانات من طرف البلدي
بصفتها سلط مركزي حالما يتم تسجيل الطفل في مؤسس من المؤسسات.
الت قيع

المكان،التاريخ

