
Checkliste Kinderbetreuungsplatz (لیست اطالعات اماکن مراقبت از کودکان) 

13.01.22  58.B 

ی امکانات مراقبت افتنی .1    
؟ موضوع ؟کجا / یچه کس    انجام شده؟  

  Standesamt Leipzig .کردم افتیشناسنامه را در

-www.leipzig.de/jugend-familie-und .کردم یخود اطالعات جمع آور کینزددر رابطه با امکانات مراقبت از کودکان 
soziales/kinderbetreuung/ 

 

فاصله( به صورت    قهیدق ۳۰خود )محدوده تا  کی مرتبا از اماکن مربوطه نزد
 .کنم یم یریگیپ  یحضور ای  یتلفن

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

 

  ینحوه  ،ثبت نام یبرا  یخال  یاماکن مربوطه در رابطه با جا ینترنتیا  تیدر سا
 .کنم یم یمد نظر اطالعات جمع آور یبرنامه ها ای ثبت نام 

نترنت یجست و جو در ا  
 

کردم و نزد مسئوالن مربوطه پرس   یاطالعات جمع آور دی جداماکن در رابطه با 
 .و جو کردم

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

 

  یسوال کردم و از فضا  یخال یاز پرستاران کودک تا سه ساله در رابطه با جاها 
 .کردم دی آنها بازد یمراقبت

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

 

 www.l.de/verkehrsbetriebe .کردم قیتحق  ازیزمان مورد ن...( و  ،مترو ، ها )اتوبوس   ریدر رابطه با مس
 
App: LeipzigMOVE 

 

دفتر   ، قسمت اماکن مراقبت از کودکان -اداره امور جوانان  .مشورت گرفتم گری( و مراکز مربوطه دJugendamtاز اداره امور جوانان )

(, مرکز خوش آمد  Familienbüroخانواده )

(Willkommenszentrum) ،  مرکز خانواده

(Familienzentrum گروناو )پاونزدورف  ای. 

 

رفتن به اماکن  طیداد که شرا  صی کرد و تشخ نه یپزشک اطفال فرزند من را معا
 .را دارد یمراقبت

 پزشک اطفال 
 

   
نیثبت نام در سامانه والد .2     

کجا؟ / یچه کس  موضوع؟   انجام شده؟  

 افتتاح کردم  ی( حساب کاربرElternPortal) نیدر سامانه والد

نیسامانه والد : 
 

www.meinkitaplatz-leipzig.de 

 

  ، نیاطالعات درباره فرزند و والد   ، خود را )مرکز مراقبت مورد عالقه ازیثبت ن
 .مراقبت( ارسال کردمشروع 

 

  .کردم افتیدر یریشماره رهگ

  .کردم افتیرا در ازین ثبت  د ییتا لیمیا

  .کنم  یرا کنترل م ازیثبت ن تی مرتبا وضع

  .کردم افتی از مراکز مربوطه پاسخ در

  .را اضافه کردم یدیمرکز مراقبت جد ،یپاسخ منف افتیدر صورت در

 .کردم  افتیدر ییدعوت به مالقات آشنا 
پرستاران   ،کودکستان ، مراکز مراقبت از کودکان

 مراکز مربوطه  ، کودک

 

  .کردم افتیدعوت به بستن قرارداد در

  .میقرارداد مراقبت از کودک را بست

   
   پس از بستن قرارداد  .3

کجا؟ / یچه کس  موضوع؟   انجام شده؟  

-www.leipzig.de/jugend-familie-und .را دادم نیوالد نهی هز فی درخواست تخف
soziales/kinderbetreuung/elternbeitraege/ 

 

 /www.jobcenter-leipzig.de/geldleistungen .ناهار دادم نهی هز یبرا  نهی درخواست کمک هز
bildung-und-teilhabe/ 

 

  مسئول مربوطه  ا یکارشناس  .مراقبت از کردک من فراهم شده  طی به جابسنتر اطالع دادم که شرا

  ارائه داده شده توسط مرکز مراقبت   ستیل .حضور در مرکز مراقبت را فراهم کردم یفرزندم برا ازیمورد ن  لیوسا

  اطالعات ارائه داده شده توسط مرکز مراقبت  .با قسمت مربوطه قرارداد ناهار فرزندم را بستم

 مرکز مربوطه آشنا شدم  نیبا قوان
  ...)، یکار یزمان ها ، خروج فرزند از مرکز ، )آوردن و دنبال آمدن 

 مرکز مراقبت

 

عادت دادن   یشده / زمان برا یزیعادت دادن فرزندم برنامه ر یزمان برا
 .فرزندم شروع شده

 

و فرزندم مرتبا به مرکز مراقبت   دهیعادت دادن فرزندم به اتمام رس یزمان برا
 .رود یم
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