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طفلنا في مرفق 
رعایة األطفال (كیتا)

معلومات حول الرعایة النھاریة 
لألطفال حتى دخول المدرسة في 

مدینة لونبورغ



األطفال بحاجٍة إلى أطفال آخرین.
یستطیع األطفال في الكیتا اللعب سویا وتكوین صداقات والتعلم ً

واإلستعداد للمدرسة.
یمكن لآلباء خالل فترة رعایة األطفال، العمل أو الدراسة وتنظیم 

حیاتھم العائلیة والیومیة بشكل جید.

یرغب مجلس مدینة لونبورغ بدعم العائالت جیدا. لذلك یتم تقدیم ً
خیارات متنوعة لرعایة األطفال.

ستجدون في ھذا الكتیّب المعلومات الھامة عن رعایة األطفال حتى ُ
دخول المدرسة في لونبورغ.

أعزائي اآلباء، الكیتا ، الحضانة ، الروضة؟

الكیتا:
الكیتا ھي إختصار لكلمة مرفق الرعایة النھاریة لألطفال. یمكن 
للكیتا أن تضم روضة وحضانة و مجموعات رعایة األطفال بعد 

المدرسة (الھورت).

الحضانة: 
یتم رعایة األطفال في الحضانة حتى سن ثالث سنوات. معظم 

ًالمراكز في مدینة لونبورغ تقبل األطفال ابتداء من سن 12 شھراً.
تقبل بعض الحضانات في الحاالت الفردیة األطفال األصغر سناً 

ًمن ذلك، حیث یوجد أماكن لألطفال ابتداء من 8 أسابیع ، كما توجد 
ًحضانات أیضا تقبل األطفال ابتداء من 9 ،8 أو10  شھور.ً

الروضة: 
یتم رعایة األطفال في الروضة من عمر ثالث سنوات حتى الدخول 

إلى المدرسة.

مركز رعایة األطفال بعد المدرسة (الھورت): 
یتم رعایة أطفال المدرسة في الھورت بعد الظھر، وذلك بعد 

المدرسة.

الرعایة النھاریة: 
یتم رعایة األطفال في الرعایة النھاریة من قبل مربیة أطفال مؤھلة 
أو مربي أطفال مؤھل. كما أنھا شكل من أشكال الرعایة التي تشبھ 

إلى حٍد كبیر الرعایة األسریة. یستقبل المربي أو المربیة حتى 
خمس أطفال. غالبا یتم رعایة األطفال في شقة أو في منزل المربیة ً

أو المربي.
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یعمل في جمیع الكیتا أخصائیون تربویون مؤھلون. یرافقون 
أطفالكم باإلستكشاف والتعلم واللعب. أما القراءة والكتابة والحساب 

فیتم تعلمھم في المدرسة.
ً یحتل اللعب في الحیاة الیومیة بالكیتا حیزا كبیرا.ً
باللعب یتعلم األطفال العدید من األشیاء الھامة :

   یتعلمون التعرف على أطفال آخرین وتكوین صداقات.

   یتعلمون تحمل المسؤولیة تجاھھم وتجاه اآلخرین.

   یتعلمون اإللتزام بالنظام.

   یتعلمون تحمل الفشل وضبط إنفعاالتھم.

   یتعلمون التشاجر بدون عنف والتسامح من جدید.

   یبحثون بنفسھم عن األشیاء ویكتشفون البیئة من  

   حولھم.

   إن األطفال الذین الیتحدثون األلمانیة في المنزل، 

   سیتعلمون اللغة األلمانیة.

إن اللعب مھم لإلبداع ومھارات التفكیر، من أجل اإلعتزاز والثقة 
بالنفس.

في العدید من الكیتا، غالبا ما یلعب األطفال في الھواء الطلق و في ً
جمیع الطقوس. اللعب بالرمل والماء و "األوساخ" أمر البد منھ. 

َُحیث أنھ یمكن اإلنطباعات الحسیة المھمة ،مثل اللمس والشعور ّ
والشم والنظر. تؤكد أبحاث الدماغ والتعلم، بأن التعلم یكون ناجحاً 

بشكل خاص ، عندما یستطیع األطفال الربط بین اإلنطباعات 
الحسیة والحركة والمعرفة.

الكیتا جیدة لألطفال
لعب...لعب

إن اختیار كیتا لطفلكم ھو قرار مھم.

یوجد في مدینة لونبورغ أكثر من 50 مركز رعایة نھاریة مختلفة 
من أجل األطفال. إلى جانب ذلك یوجد إمكانیة ، أن تضعوا طفلكم 

للرعایة عند تقریبا 85 مربیة أو مربي مؤھلین لذلك.ً
النقاط الھامة عند اإلختیار ھي:

    ھل یتوافق المفھوم التربوي مع تصوركم؟

    ھل یمكن الوصول بسھولة من مكان سكنكم إلى 

   مركز الرعایة؟

    ھل أوقات الدوام مناسبة في مركز الرعایة المختار؟

    ھل یحتاج طفلكم إلى دعم خاص أو تشجیع؟

    ھل نالت أجواء المركز إعجابكم؟

تجدون ھنا في  Kita-Portalنبذة عن جمیع الكیتا في مدینة 
لونبورغ.

www.hansestadtlueneburg.de/kita-portal

أي كیتا تناسبنا؟
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 كل طفل یتراوح عمره من 12 شھرا حتى 3 سنوات، لھ ً
الحق في الحصول على مكان في حضانة أو مركز رعایة 

نھاریة لألطفال.

یحق للطفل الذھاب إلى الروضة عندما یبلغ من العمر 3 
سنوات.

غالبا یتم إلتحاق األطفال مع بدایة السنة الجدیدة للروضة.ً
تبدأ السنة الجدیدة للروضة في شھر آب.

في جمیع الكیتا في والیة سكسونیا السفلى ، یسري قانون 

.)KiTaG) مرافق الرعایة النھاریة لألطفال
 بما في ذلك على سبیل المثال، بأن جمیع الكیتا تقوم 
بتعزیز المرح في التعلم واللغة واإلبداع والخیال عند 

األطفال. للفتیان والفتیات حقوق متساویة. جمیع األطفال 
مرحب بھم، بغض النظر عن األصل أو اإلعاقة.

(

 یوجد في الكیتا أوقات رعایة مختلفة .
غالبا ھذه ھي أشكال الرعایة:ً

قبل الظھر       من الساعة 8 حتى 12

 2/3رعایة( ثلثین)     من الساعة 8 حتى 14

كل الیوم       من الساعة 8 حتى 16

بعد الظھر      من الساعة 12 حتى 16
ً یوجد غالبا أوقات إضافیة وھي: دوام مبكر صباحا و دوام متأخر ً

بعد الظھر:

دوام مبكر صباحاً      من الساعة 7 حتى 8

دوام متأخر بعد الظھر  من الساعة 16 حتى 17
تختلف أوقات الرعایة ھذه في كل منشأة على حدة.

في فترة عطلة المدارس في الصیف ،تكون معظم الكیتا مغلقة لمدة 
ثالثة أسابیع. لألھالي الذین ھم بحاجة إلى رعایة في ھذا الوقت ، 

یوجد عروض لھم في أماكن أخرى. المعلومات لدى مكتب األسرة 

.(Familienbüro)
إن العدید من الكیتا تكون مغلقة لعدة أیام في السنة، وذلك عندما 

یكون العاملون التربویون یواصلون دراستھم.
یتم اإلبالغ عن موعد اإلغالق في الوقت المناسب.

ھذه حقوقكم أوقات الرعایة
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الحضانة- حتى 3 سنوات
إن رعایة األطفال حتى ثالث سنوات في الحضانة مأجورة. حیث 

تكون التكلفة مرتبطة بدخل األبوین. عندما یكسب األبوان الكثیر من 
المال، فمن الممكن أن تكون تكلفة الدوام كامل الیوم على سبیل 

المثال 450 یورو. وتكون أرخص للعائالت التي یكون دخلھا أقل. 
ً وتكون الحضانة مجانا للعائالت التي دخلھا قلیل جدا.ً

ًالروضة- ابتداء من 3 سنوات
إن الرعایة في الروضة مجانیة لجمیع االطفال حتى 8 ساعات دوام 

یومیاً.

عندما یبقى طفلكم في الكیتا ألكثر من 8 ساعات، فسیكون ذلك 
مأجوراً.

یدفع الوالدان ثمن الطعام في الروضة والحضانة.
یتلقى اآلباء ذوي الدخل القلیل دعما لذلك.ً

للمعلومات الدقیقة عن تكلفة الرعایة والطعام ، تحصلون علیھا في 
المنشأة (الكیتا).

الجھات الداعمة ھي المسؤولة في جمیع الروضات، فھي تھتم 
بتأمین المكان المناسب وتوظیف متخصصین مؤھلین ، كما تضع 

التوجیھ التربوي وھم یقومون بالرقابة المھنیة والقانونیة.

یوجد في مدینة لونبورغ جھات داعمة مختلفة. وھم على سبیل 
المثال مجلس مدینة لونبورغ والكنائس أو الجمعیات المسجلة 

.(e.V.)

كم ھي تكلفة الكیتا؟الكیتا لدیھا جھات داعمة 
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یوجد في مدینة لونبورغ جھات داعمة مختلفة. وھم على سبیل 
المثال مجلس مدینة لونبورغ والكنائس أو الجمعیات المسجلة 

.(e.V.)

كم ھي تكلفة الكیتا؟الكیتا لدیھا جھات داعمة 



یدعم مجلس مدینة لونبورغ 14 كیتا. تعتمد جمیع الكیتا ال 14 في 

عملھا على مفھوم الدعم المدني. في ذلك وصف القواعد األساسیة 
للعمل التربوي ، على سبیل المثال:

    جمیع العائالت و جمیع األطفال، بغض النظر عن  

    أصلھم وثقافتھم العائلیة ، یجب أن یشعروا بالترحیب.

    یجب أن یتم تعزیز شخصیة كل طفل وشعوره 

    بالرضا وتحمل المسؤولیة في المجموعة.
    یعمل األخصائیون واآلباء معا بإحترام.ً

    في كل كیتا یوجد ھناك مجموعة واسعة من الفرص 

    التعلیمیة.

    یتم تعزیز ممارسة الریاضة والصحة.

    تدعم الكیتا األطفال واألھالي، خاصة اثناء اإلنتقال 

    إلى الكیتا وعند اإلنتقال إلى المدرسة اإلبتدائیة.

 یوجد في لونبورغ أربع جھات كنسیة داعمة لعشرة طوائف.
وھي جمعیة الرعایة النھاریة اإلنجیلیة اللوثریة لونبورغ، الكنیسة 

اإلنجیلیة الحرة لونبورغ، الرعیة الكاثولیكیة للقدیس مارین 
لونبورغ ومؤسسة األطفال ورعایة الشباب الكاثلولیكیة في أبرشیة 

ھیلدسھایم.
تعزز الكیتا المدعومة من الكنیسة القیم المسیحیة عن طریق 

المربین التابعین لھا. ویتم ذلك عن طریق زیارة الكنائس واألغاني 
الدینیة والصالة أو أیضا قصص من اإلنجیل ألطفال الحضانة ً

والروضة.
إن اإلنتماء إلى دین معین ھو لیس من شروط القبول.

في الكیتا المدعومة من الكنیسة فإن األطفال والعائالت من جمیع 
األدیان والطوائف ھم مرحب بھم.

مجلس المدینة كجھة داعمةالكنائس كجھة داعمة
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 Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V. (AWO) 

 Deutscher Kinderschutzbund

 Die Rübe e.V. 

 DRK Kreisverband Lüneburg e.V.

 Gemeinnützige Gesellschaft für Paritätische  

 Sozialarbeit Braunschweig mbH                              

 Kinderhaus Hollerbusch gemeinnützige    

 Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)

 Lebenshilfe Lüneburg-Harburg gemeinnützige  

 GmbH 

 Montessori-Verein Lüneburg e.V.

 Naturkindergarten Lüneburg e.V.

 PädIn e.V. 

 Spielschule Kaltenmoor e.V.

 Studentenwerk OstNiedersachsen  

 Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik  

 Lüneburg e.V.

 Waldkindergarten Lüneburg e.V.

 Waldkindergarten Waldriesen e.V.

 یتم إدارة الكثیر من الكیتا في لونبورغ من قبل جھات مستقلة .
فكما یوجد داعمین مختلفین فإنھ یوجد مفاھیم مختلفة لكل كیتا.

یوجد في لونبورغ الجھات التالیة:

 تعمل كل كیتا وفقا لمفھومھا الخاص. ً

كما في ذلك یتم تدوین إختصاصات التربویین واإلختصاصات 
الفردیة للمنشأة.

نعّدد ھنا على سبیل المثال ، أھداف العمل التربوي وتنظیم 
التعاون بین الكیتا و أولیاء األمور.

حیث یتم تنسیق مفھوم الكیتا مع الجھة الداعمة.

یمكنكم اإلستعالم في كل كیتا عن منھجھا الخاص بھا.

الجھات المستقلة المفاھیم
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 إذا كان لدیكم انترنیت وعنوان برید الكتروني، فإنكم تستطیعون 
 Kita-Portalتسجیل طفلكم الكترونیا في . تحتاجون لذلك ً

إنشاء حساب في Kita-Portal ثم إختیار حتى 5 روضات 

مناسبة وبعد ذلك إرسال طلب التسجیل.

تجدون Kita-Portal على الموقع التالي:

www.hansestadtlueneburg.de/kita-portal

QR: أو على ھذا الكود

www.hansestadtlueneburg.de/kita-portal 

:

 مكتب األسرة  
(Familienbüro)

عندما

    الیمكنكم إستخدام االنترنیت.

    لدیكم أسئلة تتعلق بالتسجیل.

    تحتاجون مساعدة للتسجیل الكترونیاً.

    ترغبون بالرعایة عن طریق مربیة أو مربي.

فإن مكتب األسرة التابع لمجلس مدینة لونبورغ موجود ألجلكم.

Apothekenstraße 17, 21335 Lüneburg :العنوان

رقم الھاتف:309-3919 04131 

familienbuero@stadt.lueneburg.deالبرید االلكتروني: 

أوقات الدوام:

یوم األثنین حتى األربعاء: الساعة 9-12

یوم الخمیس: الساعة 13-16
تستطیعون بكل سرور أخذ موعد خارج أوقات الدوام.

familienbuero@stadt.lueneburg.de 

كیف أسجل طفلي؟

  تكون لمرة واحدة في الشھر في

· kaffee.haus Kaltenmoor

 (St. Stephanus-Passage 13, 

21337 
وفي

· Quartiersladen Am weißen Turm

      (Bögelstraße 6, 21339 Lünbeburg)

توجد أوقات اإلستشارة من أجل التسجیل بالكیتا مع مترجمة للغة 
العربیة. تجدون المواعید الحالیة على الموقع اإللكتروني:

www. hansestadtlueneburg.de

Projekt Kita-   تحت بند

"Einstieg/"Dokumente  أو على ھذا الكود 

QR.

ھل تحتاجون إلى مترجم بلغة أخرى؟
إن العاملون على برنامج Kita-Einstieg یساعدونكم دائما. ً

للتواصل معھم على الرقم التالي: 3509 309 04131

   AWO Familienzentrum Lotte Lemke 

   (Carl-Friedrich-Goerdeler-Straße 50, 

    21337 Lüneburg) 

   Quartiersladen Am Weißen Turm 

   (Bögelstraße 6, 21339 Lünbeburg) 

.

أوقات اإلستشارة للتسجیل مع 
مترجم

http://www.hansestadtlueneburg.de/kita-portal
mailto:familienbuero@stadt.lueneburg.de
mailto:familienbuero@stadt.lueneburg.de
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„Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung“ ist ein Programm des Bundesministeri-
um für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ).

Willkommenخوش آمد

добро пожаловать
         ترحیب

welcome

καλωσόρισμα

dobrodošli
Hoş geldiniz 

اإلستشارة من فریق 
Kita-Einstieg

 إذا كنتم ترغبون بالدعم و اإلستشارة لرعایة أطفالكم فإن فریق 
Kita-Einstieg التابع لمجلس مدینة لونبورغ موجود ألجلكم.

اإلستشارة باللغة األلمانیة 
السیدة ھوف: یوم األثنین، الثالثاء، الخمیس

من الساعة 9 حتى 12:30
رقم الھاتف: 54 622 176 0151

swantje.hoff@stadt.lueneburg.de :البرید اإللكتروني

اإلستشارة باللغة التركیة 
السیدة أوزبیسكیلتجھ: یوم الجمعة من الساعة 11 حتى 12

رقم الھاتف: 34 361 205 0151
البرید اإللكتروني: 

duygu.oezbisikletci@stadt.lueneburg.de

اإلستشارة باللغة العربیة والكردیة 
السیدة یوسف: یوم الجمعة من الساعة 14 حتى 15

رقم الھاتف: 91 454 205 0151
البرید اإللكتروني: 

dibestan.youssef@stadt.lueneburg.de
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