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معلومات لآلباء واألمهات بخصوص منح األماكن لسنة 2022
اآلباء واألمهات األعزاء،
في أيلول  2022تبدأ سنة رعاية جديدة ويرغب الكثير من حضراتكم أن يعلموا في أقرب وقت ممكن فيما إذا كان بإمكانكم الحصول
على مكان لرعاية األطفال في مركز الحضانة ،روضة األطفال أو مركز رعاية األطفال بعد المدرسة.
ومن أجل تلبية هذه الحاجة ،تبدأ مؤسسات كافة الجهات الداعمة في شهر أذار  2022بتخصيص أماكن من أجل الحضانة ،رياض
األطفال ومراكز رعاية األطفال بعد المدرسة .خطابات القبول األولى ترسل بتاريخ  18.03.2022عبر البريد اإللكتروني أو
البريد العادي.
في هذه المرحلة المبكرة بإمكان مؤسسات المدينة والجهات الداعمة المستقلة منح فقط تلك األماكن ،التي يعلمون بأنها ستكون في
سنة الرعاية القادمة شاغرة فعالً وبكل تأكيد.
ولكن من المعروف أن بعض اآلباء ينتظرون لبداية الصيف ليقرروا فيما إذا كانوا سوف يقومون بإلغاء تسجيل أطفالهم من روضة
األطفال أو مركز رعاية األطفال بعد المدرسة أم ال .ولهذا السبب تحصل المؤسسات عندئذ بشكل متأخر على معلومات بصدد وجود
أماكن أخرى شاغرة للرعاية وإمكانية منحها للغير.
و هذا يعني أنه من الممكن أن تصبح هناك أماكن شاغرة في أشهر نيسان ،أيار ،حزيران وتموز .عندئذ سوف يتلقى كافة اآلباء
واألمهات ،الذين ال يزالون بإمكان أطفالهم الحصول على مكان للرعاية ،تلقائيا ً على موافقة منح مكان للرعاية.

__

نود هنا أن نشير إلى أن منح األماكن على أساس الحجوزات التي قمتم بها يحدث بشكل مباشر من قبل المؤسسات المعنية أو الجهات
الداعمة وليس من قبل مكتب خدمة اآلباء (.)MeKi
منح أماكن الرعاية التابعة لمؤسسات المدينة ومؤسسات رعاية تالميذ المدارس يتم بنا ًء على معايير هيئة مساعدة الشباب ،التي تم
اعتمادها في شهر تموز  2017من قبل مجلس البلدية.
قم من فضلك بتقديم نموذج حجز مكان الرعاية المملوء بالكامل والخاص بمكتب خدمة اآلباء ( )MeKiلدى مكتب خدمة اآلباء لغاية
 15.02.2022على أبعد تقدير ،هذا إذا لم تكن قد قمت بذلك لحد اآلن .قم من فضلك أيضا ً بإرفاق جميع اإلثباتات الضرورية.
كما يمكنك وبكل سرور أن تقوم بتقديم حجزك لمكان الرعاية بشكل الكتروني عن طريق موقع االنترنيت التالي
www.mannheim.de
(https://www.mannheim.de/de/bildung-staerken/vormerkungen-fuer-die-betreuung-von-kindern).
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