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   های مراقبت از طفل جستجوی گزینه  .1
 انجام شده؟  کجا/چه کسی؟ چه چیزی؟ 

  دفتر ثبت الیپزیگ  ام سجل را دریافت کرده

ها و امکانات مراقبت از طفل در منطقه خود بدست  معلوماتی در مورد گزینه 
 ام. آورده

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

 

دقیقه دورتر( را به صورت حضوری  30به طور مرتب امکانات منطقه خود )تا 
 کنم. یا تلیفونی معاینه می

zig.de/leip-www.meinkitaplatz 
 

soziales/-und-familie-www.leipzig.de/jugend 
kinderbetreuung/kindertagesstaetten/ 

 

های رایگان،  در ویب سایت مکان تسهیالت برای معلومات در مورد مکان
  ام.تشریفات ثبت نام و یا تاریخ جستجو کرده

 جستجوی خودم در انترنت 
 

und-familie-www.leipzig.de/jugend- ام. خودم را در مورد امکانات نو آگاه کرده و از ارائه دهندگان سوال کرده
soziales/kinderbetreuung/ 

kindertagesstaetten/kitaneubauten/ 

 

سال پرس و   3های موجود برای اطفال تا من از نرس های طفل در مورد مکان
 ام. جو کرده و از مراکز مراقبت طفل آنها بازدید کرده

-und-familie-www.leipzig.de/jugend
soziales/kinderbetreuung/kindertagespflege/ 

 

گونگی رسیدن به امکانات )بس، تراموا، ترن شهری...( و مدت  من در مورد چ
 زمان رسیدن به آنها، تفحص کردم. 

www.l.de/verkehrsbetriebe 
 

 LeipzigMOVE پروگرام موبایلی:

 

مراکز مراقبت روزانه، دفتر معلومات   دفتر/دیپارتمان جوانان ام. های دیگر مشوره گرفته از دیپارتمان رفاه جوانان یا مکان
فامیل، مرکز خوشامدگویی، مرکز فامیل گروناو یا 

  پاونزدورف.

 

متخصص اطفال فرزندم را به منظور معاینه توانایی مراجعه وی به یک مرکز 
 . معاینه کرده است

 متخصص اطفال 
 

   
   ElternPortalثبت نام در  .2

 انجام شده؟  کجا/چه کسی؟ چه چیزی؟ 

 ام. ایجاد کرده  ParentsPortalیک حساب کاربری در 

ElternPortal: 
 

leipzig.de-www.meinkitaplatz 

 

من یک فورم درخواست )محل)های( تسهیالت دلخواه، معلومات مربوط به فرزند 
 ام . و والدین، تاریخ شروع مراقبت( ارسال کرده

 

  ام. یک نمبر مرجع دریافت کرده

   ام. من تصدیق )ایمیل( مبنی بر اینکه نیازم ثبت شده، دریافت کرده 

   کنم.ای وضعیت ثبت نیاز خود را بازرسی می به صورت دوره 

  ام. از موسسه دلخواهم پاسخ گرفته 

  در صورت رد شدن، یک موسسه دلخواه جدید اضافه کردم. 

 ام. برای آشنایی با مرکز دریافت کرده  یک دعوتنامه
مرکز مراقبت روزانه، مهدکودک، نگهداری 

 های بعد از مدرسه طفل، مرکز مراقبت

 

  ام. برای منعقد کردن قرارداد دریافت کرده  یک دعوتنامه

  ایم. ما یک توافقنامه نگهداری از طفل منعقد کرده

   
   پس از تصویب توافقنامه  .3

 انجام شده؟  کجا/چه کسی؟ چه چیزی؟ 

und-familie-www.leipzig.de/jugend- ام. برای کاهش سهم والدین درخواست داده 
soziales/kinderbetreuung/elternbeitraege/ 

 

leipzig.de/geldleistungen/ -www.jobcenter ام. های چاشت درخواست یارانه دادهبرای هزینه 
teilhabe/-und-bildung 

 

ام که مراقبت از فرزندم در آینده انجام خواهد  به مرکز وظیفوی اطالع داده
 گرفت.

  ایجنسی کاریابی یا مدیر دوسیه 

  لست از مرکز مراقبت از طفل  ام.همه چیزهایی را که فرزندم به آنها ضرورت دارد، در این مرکز تهیه کرده

  معلومات از مرکز مراقبت  برای چاشت با ارائه کننده وعده غذایی تواقنامه دارم. 

با قوانین موسسه )بردن و تحویل گرفتن، خروج از سیستم، زمان بسته شدن...( 
 ام. آشنا شده

 مرکز نگهداری از طفل 

 

  مرحله سازگاری پروگرام ریزی شده/در حال انجام است. 

مرحله جایدهی کامل شده است، فرزندم به طور منظم در مرکز حضور پیدا  
 کند.می
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