
مكتب األ�ة التابع لمدينة لونبورغ 
Apothekenstraße 17 , 21335 Lüneburg

familienbuero@stadt.lueneburg.de
رقم الهاتف:

� � �أوقات الدوام من االثن� ح� األر�عاء من الساعة          ، الخم�س :
من الساعة 
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Hansestadt Lüneburg

معلومات ألول�اء األمور

�
�حول ال�سج�ل � ال�يتا  

Kita(الحضانة أو الروضة)

Arabisch

هل يوجد تار�ــــخ �دء ثا�ت؟
� �

��مكن قبول طفل�م � ال�يتا � أي وقت عندما تتوفر  �� �أما�ن شاغرة يتم منح أغلب األما�ن � �دا�ة عام . � �
�ال�يتا � شهر آب ، ألن � هذا الوقت ستصبح أما�ن  �

األطفال الذين س�ذهبون إ� المدرسة شاغرة.

�
�وفق أي قواعد يتم منح األما�ن � ال�يتا؟

��ختلف هذا من جهة إ� أخرى التقرر إدارة ال�يتا .
��حسب قائمة اإلنتظار فقط، و�نما أ�ضا �حسب معاي�  �� �أخرى فغال�ا يؤخذ �ع� اإلعت�ار عمل األب��ن ، عمر .

الطفل، إذا �ان أحد األب��ن هو المع�ل الوح�د، هناك 
�أخوة للطفل � ال�يتا وغ� ذلك.� �

�
هل ي�تقل تلقائ�ا إ� . �طف� �ذهب إ� الحضانة 

الروضة؟
� . �ال من فضل�م تحدثوا مع إدارة ال�يتا � حال وجود . ��

�عدد قل�ل جدا من األما�ن �الروضة � تلك ال�يتا،  �
�فقد تحتاجون إ� ال�سج�ل � Kita-Portal من 

أجل كيتا أخرى.

نحن هنا من أجل�م

م�وع Kita-Eins�eg التابع لمدينة لونبورغ �
Klosterhof, 21335 Lüneburg

رقم الهاتف  :

اإلس�شارة �اللغة األلمان�ة:
رقم  الهاتف :

اإلستشارة باللغة التركیة واأللمانیة:
رقم  الھاتف :

اإلستشارة باللغة العربیة والكردیة واأللمانیة:
الجمعة من الساعة         على الرقم: 

� �
 AWO Familienzentrum � المواع�د الشه��ة لل�سج�ل � ال�يتا� �

Lo�e Lemke 
Carl-Friedrich-Goerdeler-Straße 50, 21337 Lüneburg

مع م�جمة �اللغة الع���ة�

� �
�المواع�د الشه��ة لل�سج�ل � ال�يتا �  �

Quar�ersladen Am Weißen Turm, Bögelstraße 6, 
21339 Lüneburg

مع م�جمة �اللغة الع���ة�

�ل المواع�د الحال�ة ع� الموقع
www.hansestadtlueneburg.de 

    

أو ع� الرقم    

� � �هل تحتاجون إ� م�جم أو م�جمة � لغة أخرى؟ من فضل�م �
اتصلوا بنا ع� الرقم   

   

Gesellscha�, Soziales und Bildung          Soziales       
Kita-Eins�eg

„Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung“ ist ein Programm des Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ).

0151 176 622 54

0151 205 361 34

9-12

13-16

04131 309 4431 und 309 4429

04131 309 3509

04131 309 3509

04131 309 3509

14-150151 205 454 91



أول�اء األمور األعزاء،

�
�ترغبون ب�سج�ل طفل�م � الحضانة أو الروضة؟

� ��مكن�م ال�سج�ل م�ا�ة أونالين ع� األن�نت ع� كيتا �

بورتال Kita-Portal الصفحة الخاصة ل شتاد لونبورغ.

من أجل إستخدام Kita-Portal  تحتاجون إ�:

�-    حاسوب أو حاسوب لو� تا�ل�ت أو  هاتف  
�     ذ� مع أن�نت.�

� �-    و ب��د إل��و��

��ال �مكن�م إستعمال األن�نت؟ � �
�إذا �مكن�م �سج�ل أطفال�م � مكتب األ�ة � مدي�ت�م  ��. �(Familienbüro) تجدون ب�انات اإلتصال � الخلف.

�
�تحتاجون إ� مساعدة � لغة أخرى؟ إذا ف��ق م�وع كيتا أي�ش�يغ Kita-Eins�eg موجود هنا ��

�ألجل�م �اإلضافة ا� أوقات ال�سج�ل ع� الهاتف �عدة . �� �
�لغات، يوجد شه��ا أوقات لل�سج�ل � �التنمور �  ��
�AWO Familienzentrum Lo�e Lemke و �  � Quar�ersladen Am Weißen Turm س�افق�م .

م�جمة �اللغة الع���ة من أجل لغات أخرى يتم ذلك عند .�
الطلب.

�
�لم��د من المعلومات حول ذلك، تجدونها � 

الصفحة الخلف�ة.

 ك�ف �عملKita-Portal  ؟
�  -     استدعواKita-Portal  ع� موقع

 www.hansestadtlueneburg.de/kita-portal       
�

 ، Kita-Portal � قوموا ب��شاء حساب       -�
        ومن خالله �مكن�م �سج�ل �ل أطفال 

        العائلة.
�

�-       ستجدون � Portal �ل ال�يتا الموجودة  �       � لونبورغ مع ن�ذة عنهم �مكن�م �عد .�
��      تحد�د معاي� �حث�م الشخ� إخت�ار ح� ٥  � �
      رغ�ات ، �ما �مكن�م أ�ضا عند الحاجة أن 

�      �ش�وا إ� ال�ت�ب المطلوب .�
-     ستقومون ب�دخال �ل الب�انات الالزمة 

      وترسلون طل��م.

�ما � الخطوة التال�ة؟
سوف تقوم ال�يتا �دراسة طل�ات ال�سج�ل ومن ثم �الرد 

� � �عل��م ع� ال��د اإلل��و� � حال قمتم ب�سج�ل .� �� �� �
�أطفال�م � مكتب األ�ة Familienbüro أو � أوقات  �� �

 ، Am Weißen Turm و�  Kaltenmoor� ال�سج�ل� �
�فإن�م سوف تتلقون رسالة ع� ال��د. �

�عندما تحصلون ع� الموافقة ، فلد��م مدة أسبوع� �
� �لقبول الم�ان � حال عدم قبول�م له فسوف يتم شطب .

اسم�م من قائمة اإلنتظار .

�ما العمل عندما �أ� الرفض من ال�يتا ال� قمت �� �
ب�خت�ارها؟

�
�اليوجد م�ان � ال�يتا المرغ��ة؟

                        لوقت ط��ل من أجل الحصول ع� 
�

�م�ان � ال�يتا، �ستط�عون التوجه إ� مكتب األ�ة أو 
ف��ق Kita-Eins�eg س�قدم ل�م مكتب األ�ة .

��اإلس�شارة حول رعا�ة األطفال عند الم���ة أو المر� ، و 
ف��ق Kita-Eins�eg حول مجموعات اللعب والعروض 

�األخرى ال� تخص العائالت.�

� �هل �جب ع� أن اسكن � لونبورغ ل� استطيع ّ � �� �
�ال�سج�ل � كيتا � لونبورغ؟ � �� �عموما نعم أما�ن ال�يتا � مدينة لونبورغ � محددة . �
للعائالت ضمن نطاق المدينة إذا كنتم �سكنون خارج .

�� اإلشارة  �المدينة وتخططون �اإلنتقال إ� لونبورغ ف�
لذلك مع تار�ــــخ اإلنتقال المخطط له عند ال�سج�ل .

يوجد لدى �عض أصحاب العمل أما�ن مخصصة 
� �لموظفيهم وموظفاتهم � روضات محددة � هذە .� ��

الحالة، �كون م�ان اإلقامة ثان��ا اسألوا صاحب العمل .
عن توفر هذە األما�ن.ّ

�ابتداء من أي وقت استطيع �سج�ل طف�؟ً �
�من أجل م�ان � الحضانة، ف�مكن�م �سج�ل طفل�م  م�ا�ة �عد الوالدة.�

� �
�من أجل م�ان � الروضة، فيتم ذلك � أقرب وقت ق�ل  �

١٨ شهر من تار�ــــخ ال�دء المطلوب.

ر�م �
�� حال إنتظا 

�
�� حال الرفض ف�كون قد تم شطب اسم�م من قائمة 

اإلنتظار �جب عل��م ال�سج�ل من جد�د من أجل كيتا .
. ترغبونها من األفضل ال�حث عن كيتا أخرى .


