
يتوفر داخل ألمانيا طريقتين او وسيلتان منظمتين لرعاية األطفال، 
إحداهما رسمية واألخرى حكومية: لدى مربية أطفال أو لدى 

رياض أطفال )Kindergarten(. ويُطلق على الرعاية لدى 
مربيه االطفال „مركز رعاية األطفال“. ويكمن االختالف في حجم 
المجموعات: حيث تضم المجموعة الواحدة لدى مربية األطفال ما 

يصل إلى 5 أطفال – وتضم المجموعة لدى رياض األطفال عدًدا 
أكبر. ويذهب جميع األطفال تقريبًا فوق الثالثة 

أعوام إلى رياض أطفال. ويذهب األطفال األصغر إلى 
مركز رعاية )Krippe( أو يتم رعايتهم لدى مربيه االطفال. ومن المفيد لألطفال الصغار رعايتهم 

بصحبة عدد قليل من األطفال.

وقت واجبات اآلباء 
هناك كثير من الواجبات التي يتحملها اآلباء. فهم يعملون أو يبحثون عن عمل أو مكان للتدريب. 

كما أنهم يهتمون بتدبير مسكن خاص ورعاية عائالتهم. لكي تنعم بالعيش داخل ألمانيا يتعين 
عليك تعلم اللغة األلمانية واالشتراك في دورات لغات. ويحتاج اآلباء أيًضا إلى وقت، من اجل 

يعثروا على مكان يقوم برعاية أطفالهم على نحو أمن وجيد. فهم ال يريدون يشعروا بالقلق على 
أطفالهم وأن يضمنوا أن األمور تسير على ما يرام.

arabisch

اللهو والتعلم في مجموعات صغيرة مع أطفال آخرين. رعاية آمنة ومنتظمة 
بصحبة مربية أطفال )Tagesmutter( متخصصة ومدربة. هنا في مركز 

رعاية األطفال. هنا ينعم األطفال بالسعادة الغامرة.

سبل التعلم واللهو لألطفال
يعشق األطفال اللهو والمرح. كما أنهم يريدون التعلم والنمو. وأثناء اللعب يتعلم 

األطفال كل شيء ضروري في حياتهم المستقبلية. وتقوم مربيات األطفال 
بدعمهم وتحفيزهم أثناء ذلك. ولكي تتواصل بشكل جيد داخل ألمانيا يتعين 

تعلم اللغة األلمانية. وفي رفقة أطفال آخرين 
وبمساعدة مربية األطفال يتعلم األطفال اللغة 

األلمانية على نحو سهل وميسور.

Kinderbetreuung 
für Kinder ab 1 Jahr: 
Kindertagespflege

رعاية األطفال بدًءا من عمر 
سنة: مركز رعاية األطفال 
)Kindertagespflege(

لقد ساهمت رعاية 
طفلي لدى مربية أطفال 

في إعداده بشكل جيد 
لاللتحاق بالمدرسة.

لقد تولت مربية األطفال 
رعاية ابننا األكبر )4 سنوات( 

مع ابنتنا الصغيرة )1 سنة( 
داخل مجموعة – وقد حاز 

هذا األمر على إعجابنا.

بسبب حجم المجموعة الصغير 
استطاعت مربية األطفال تلبية 

احتياجات األطفال واآلباء بشكل 
شخصي ومرن.



www.bvktp.de/info

كيف نجد مربية أطفال؟
يتم تدبير مربيات األطفال لدى المكاتب والسلطات الرسمية )مكتب شؤون الشباب )Jugendamt(، الخدمة المتخصصة 

)Fachdienst((. ويتعين التسجيل هناك، كما هو الحال عند حجز مكان داخل رياض األطفال. الجدير بالذكر أن كل 
طفل داخل ألمانيا له الحق في التعليم والتربية والرعاية، ويحق له طلب مربية أطفال أو االلتحاق بمركز رعاية/رياض 

االطفال، حتى في حالة عدم عمل اآلباء.

كيف يسير اليوم لدى مربية األطفال؟
في الصباح يحضر اآلباء أطفالهم إلى مكان مربية األطفال. وفي أغلب األحيان يتناولون 

اإلفطار مًعا. بعد ذلك يلعب األطفال ويغنون مع مربية األطفال. وتقوم مربية األطفال 
بدعم وتشجيع األطفال لتنمية القدرة اللغوية لديهم، وتحفزهم على التعلم ثم تخرج معهم 
في الهواء الطلق. وخالل ذلك يتعلم األطفال أمور مهمة، كقواعد المرور والتفكر في 

الطبيعة والبيئة المحيطة. وخالل اللعب داخل المنزل تتطور 
مهارات وقدرات األطفال. ويتعرفون على روتين الحياة اليومية. 

فهم يتناولون الطعام مع المربية ويخلدون للنوم في فترة القيلولة. كما 
تقوم مربية األطفال بتغيير الحفاضات لألطفال. وفي عصر اليوم يأخذ 

اآلباء األطفال. الجدير بالذكر أن مربية األطفال تقوم بنفس مهام رياض األطفال. ويسعد األطفال 
بالتعايش والنمو مع غيرهم من األطفال مع قضاء أوقات سعيدة ومرحة.

ما هي مربية األطفال؟
يستطيع األطفال اللعب والتعلم لدى مربية األطفال. حيث يتم العناية بهم على نحو 

جيد، بينما يقوم اآلباء بإنجاز أمور مهمة. الجدير بالذكر أن مربيات األطفال قد 
التحقن بدورات تدريبية كي يقمن برعاية األطفال على نحو متخصص. ويحق لك 
عن طريق الحصول على إذن من المكتب المختص بشؤون أطفالك )مكتب شؤون 

الشباب )Jugendamt(( القيام بالمتابعة بشكل دوري. كما يحق لك معاينة المرافق. 
وتقوم مربيات األطفال بمرافقة األطفال خالل مراحل نموهم وتمنحهم الحافز والدافع 

نحو التقدم. كما يقمن بإعداد األطفال األكبر سنًا لاللتحاق بالمدرسة. وتمنح مربية األطفال 
الثقة واألمان للطفل. وتتولى كل مربيه رعاية األطفال في مجموعة صغيرة تضم 5 أطفال كحد أقصى وتعمل على تلبية 

رغبات جميع األطفال واآلباء.

ما هي تكلفة الرعاية؟
تختلف المصاريف التي يتعين على اآلباء دفعها لمركز رعاية األطفال بعض الشيء من إقليم 

آلخر. ويتوقف األمر على دخل اآلباء. فعندما يكون دخل اآلباء قليالً، لن يقوموا بدفع مصاريف. 
وفي بعض األقاليم تكون مراكز الرعاية مجانية للجميع.

استفسر بخصوص هذا األمر لدى السلطة المختصة في موقعك )مكتب شؤون الشباب، الخدمة 
المتخصصة(.

المزيد من المعلومات

لقد أقام ابننا عالقة 
مستقرة وموثوقة مع 

مربية األطفال على نحو 
سريع وأصبحت األمور 

على ما يرام معه.

بصفتنا آباء، لقد استمتعنا 
بشعور طيب بسبب توفير 

الدولة والسلطات المختصة 
لمركز رعاية أطفال 

موثوق.

Informationsmaterial vom: gefördert vom:


