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   البحث عن فرص الرعاية  .1
 تم؟ أين/من؟  ماذا؟ 

  " اليبتسيش"مصلحة األحوال المدنية في   حصلت على شهادة الميالد. 

familie-www.leipzig.de/jugend- مرافق في منطقتي. الو إمكانيات رعاية األطفال لقد استعلمت عن 
soziales/kinderbetreuung/-und 

 

دقيقة( بنفسي أو عبر   30أتفقد بانتظام المرافق القريبة مني )حتى مسافة 
 الهاتف. 

leipzig.de/-www.meinkitaplatz 
 

-familie-dwww.leipzig.de/jugen
soziales/-und 

kinderbetreuung/kindertagessta
etten/ 

 

لقد تفقدت المواقع اإللكترونية للمرافق بحثًا عن األماكن الخالية أو نماذج  
 التسجيل أو المواعيد. 

 اإلنترنت  عبربحث خاص  
 

familie-www.leipzig.de/jugend- مقدمي الخدمة.  تقدمت باستفساراتي إلىمرافق جديدة  تكتشفا
soziales/kinderbetreuung/-und 

kindertagesstaetten/kitaneubaut
en/ 

 

عن األماكن المتاحة لألطفال حتى   تقدمت باستفساراتي إلى مربيات األطفال 
 سنوات وزرت مراكز الرعاية النهارية لديهم.   3سن 

-familie-www.leipzig.de/jugend
-und

oziales/kinderbetreuung/kinderts
agespflege/ 

 

لقد بحثت عن كيفية الوصول إلى المرافق )عبر حافلة، أو ترام، أو قطار  
 الضواحي...( وما المدة التي قد أستغرقها. 

www.l.de/verkehrsbetriebe 
 

 LeipzigMOVEالتطبيق: 

 

أو جهة   األطفال والقاصرينلقد سعيت للحصول على مشورة دائرة رعاية 
 . أخرى 

مراكز  قسم /دائرة رعاية األطفال والقاصرين
الرعاية النهارية لألطفال، ومركز البيانات 

العائلية، ومركز االستقبال، والمركز العائلي  
 . " باونسدورف"أو  " غروناو"في  

 

فحص طبيب أطفال طفلي لمعرفة إذا كان بإمكانه االلتحاق بإحدى هذه   
 المرافق. 

 طبيبة/طبيب األطفال 
 

   
   ElternPortalالتسجيل في  .2

 تم؟ أين/من؟  ماذا؟ 

 . ElternPortalلقد أنشأت حساب مستخدم في 

ElternPortal: 
 

leipzig.de-www.meinkitaplatz 

 

، معلومات عن  به أرسلت إخطاًرا بالحاجة )المرفق )المرافق( المرغوب 
 الطفل والوالدين، بداية الرعاية(. 

 

  لقد استلمت رقًما مرجعيًا. 

  حاجتي قد تم تسجيلها. لقد استلمت )بريًدا إلكترونيًا( للتأكيد بأن 

  أتحقق بانتظام من حالة إخطار الحاجة الخاص بي.  

  لقد تلقيت ردوًدا من المرافق المطلوبة.  

  جديًدا. به  في حالة اإللغاء، أضفت مرفقًا مرغوبًا 

 تلقيت دعوة للتعارف. 
مربية أطفال، دار رعاية  ، روضة،  حضانة
 أطفال 

 

  عقد. تلقيت دعوةً إلبرام 

  لقد أبرمنا عقًدا للرعاية. 

   
   بعد إبرام العقد  .3

 تم؟ أين/من؟  ماذا؟ 

familie-www.leipzig.de/jugend- تقدمت بطلب من أجل تخفيض مساهمة الوالدين. 
-und

oziales/kinderbetreuung/elterns
beitraege/ 

 

www.jobcenter- تقدمت بطلب للحصول على منحة لتغطية نفقات الغداء. 
leipzig.de/geldleistungen/ 

teilhabe/-und-bildung 

 

  وكيلة/وكيل توظيف أو مديرة/مدير حالة  أبلغت مركز الوظائف أن رعاية طفلي مكفولة مستقبالً. 

http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/
http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/
http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/kinderbetreuung/
http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/kinderbetreuung/
http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/kinderbetreuung/kindertagespflege/
http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/kinderbetreuung/kindertagespflege/
http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/kinderbetreuung/kindertagespflege/
http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/kinderbetreuung/kindertagespflege/
http://www.l.de/verkehrsbetriebe
http://www.meinkitaplatz-leipzig.de/
http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/kinderbetreuung/elternbeitraege/
http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/kinderbetreuung/elternbeitraege/
http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/kinderbetreuung/elternbeitraege/
http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/kinderbetreuung/elternbeitraege/
http://www.jobcenter-leipzig.de/geldleistungen/%20bildung-und-teilhabe/
http://www.jobcenter-leipzig.de/geldleistungen/%20bildung-und-teilhabe/
http://www.jobcenter-leipzig.de/geldleistungen/%20bildung-und-teilhabe/
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  قائمة مرفق الرعاية  ج إليه طفلي في المرفق. وفرت كل شيء سيحتا

  معلومات عن مرفق الرعاية  أبرمت عقًدا للحصول على الغداء مع مقدم الطعام. 

تعرفت على قواعد المرفق )اإلحضار واالستالم، إلغاء التسجيل، أوقات  
 اإلغالق...(. 

 مرفق الرعاية 

 

  مستمرة. تم تخطيط مرحلة التأقلم/مرحلة التأقلم 

  اكتملت مرحلة التأقلم ويرتاد طفلي المرفق بانتظام. 

 


