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___
Informații pentru părinți cu privire la oferta de locuri 2018
Dragi părinți,

În septembrie 2018 începe un nou an preșcolar. Mulți dintre dvs. doresc să știe cât mai repede
__

posibil dacă pot beneficia de un loc la creșă, grădiniță sau programul after-school.
Pentru a satisface această cerință, în februarie 2018 începem înscrierea pentru creșe, grădinițe
și programe after-school. Primele aprobări de înscriere se vor trimite pe 7 martie 2018, prin email sau poștă.
Instituțiile publice și gratuite pot oferi, în acest moment, numai acele locuri despre care se știe
sigur că vor fi libere și în anul preșcolar care urmează.
Din experiență, unii părinți decid doar în perioada de început a verii să își trimită copilul la grădiniță
sau în programul after-school. Din acest motiv, instituțiile vor ști doar mai târziu dacă există alte
locuri libere, care pot fi incluse în ofertă.
Asta înseamnă că în lunile aprilie, mai, iunie și iulie este posibil să mai existe încă locuri libere. Toți
părinții ai căror copii pot încă primi un loc vor primi cu certitudine un formular de înscriere.
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Dorim să adăugăm că ofertarea locurilor are loc pe baza înscrierii dvs., direct prin intermediul
instituțiilor respective, și nu prin serviciul pentru părinți (MeKi).
Pentru acordarea locurilor în instituțiile de stat și în instituțiile pentru îngrijirea școlarilor, decisive
sunt criteriile1 Biroului de Asistență pentru Tineri, stabilite de către Consiliul Comunal în iulie 2017.
Vă rugăm să trimiteți - dacă nu ați făcut asta până acum - un formular de notificare MeKi
completat, până la 15 februarie 2018, serviciului de informare pentru părinți (MeKi). Vă rugăm să
atașați toate documentele necesare. Puteți înainta solicitarea dvs. și online, la www.mannheim.de
(https://www.mannheim.de/de/bildung-staerken/vormerkungen-fuer-die-betreuung-von-kindern).

Salutări cordiale,

Florence Beye-Mack
Administrația serviciului de informare pentru părinți
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https://www.mannheim.de/sites/default/files/2017-12/Plakat_vergabekriterien_abSept18.pdf

Pagina 2/2

