نحوهی ثب تنام در
مهدکودک
Farsi

فرم درخواست پذیرش

۱

۲

دربارهی مهدهای مختلف اطالعات کسب کنید.
فرم درخواست پذیرش در یکی از مهدکودکها را دریافت
کنید.
یا فرم درخواست را دانلود کنید:
ludwigsburg.de/
kinderbetreuung

به مهدکودک اطالع م یدهید
که :بله ،ما جایی را که به
ما دادهاید م یخواهیم !

گام نخست

تا  ۱۵آپریل :قرارداد
پذیرش

قرارداد
پذیرش
را امضاء

قرارداد پذیرش را .
در مهد
امضاء م یکنید .

نکرده اید .

یک کپی از فرم درخواست پذیرش
را هم به مرکز مشاورهی ما ارسال
کنید .وقتی که شهرداری فرم
درخواست شام را دریافت کرد،
نام های را به شام ارسال خواهد کرد .
فرم درخواست پذیرش (نسخ هی
اصلی) را به مهدکودک ترجیحی
«شامرهی یک» خود ارسال کنید.

آیا فرزند شام کمرت از  ۳سال سن دارد؟ در این صورت ،م یتواند زیر
نظر مربیان روزانه یا در مهدکودک م راقبت شود .

گام دوم

فرم درخواست پذیرش

۳

یک کپی از فرم درخواست
پذیرش را نیز نزد خود نگه
دارید.

تا  ۳۱مارس :تأییدیه

مایل به پذیرش
جای اعطایی از
سوی مهدکودک
نیستید یا جا را
با تأخیر تأیید
م ی کنید .
 ۲هفته

فرم درخواست .
پذیرش را پر کنید.
تصمیم بگیرید :
مهدکودک ترجیحی «شامرهی یک» :کودک شام کدام یک
از مهدها را به بقیه ترجیح م یدهد؟
مهدهای جایگزین :سه مهد دیگری که مطابق معیارهای
شام هستند کداماند؟
زمان مراقبت :فرزند شام هر روز چه زمانی را باید در
مهدکودک سپری کند؟
اگر سؤالی داشتید ،هر یک از مهدها یا مرکز مشاورهی ما به شام کمک
خواهند کرد .نشانی و شامرهتلفن در صفح هی بعد آمده است .

تا ۱۵فوریه :
ارسال

از  ۱۵مارس :تعهد

مهدکودک یک نام هی تعهد
به شام ارسال م یکند.
 ۲هفته

شام م یتوانید فرزند
خود را یک سال پیش
از زمان مورد نظر
خود ثب تنام کنید.

اعطای جا در مهدکودک

تا تاریخ  ۳۰آپریل نام هی تأییدی های
.دریافت نکردهاید
آیا در مهد جایی ب رای کودک خود
نیافت هاید؟
مرکز مشاورهی ما در این زمینه به
شام کمک خواهد کرد !

جا به خانوادهی دیگری تعلق م یگیرد .

مهدکودکها بر چه اساسی به متقاضیان جا م یدهند؟
کودکان  ۳تا  ۶ساله باید بتوانند به مهدکودکی که
در همسایگی آنهاست بروند.
کودکان زیر  ۳سال میتوانند در هر یک از
مهدهای شهر نامنویسی شوند.
مهدهای متامروز کودکان ساکن در هر نقطه از
شهر را میپذیرند .
برای کودکان بین  ۳و  ۶ساله ،اول به کودکانی جا
اختصاص داده میشود که سن باالتری دارند .
خواهر و برادرها باید بتوانند به مهدکودک
یکسانی بروند.
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