
للتسجيل  تعليمات 
في روضة األطفال
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تسجيل  ميكنك 

 طفلك قبل عام كامل

 من التاريخ الذي

فيه .ترغب 

استفرس عن رياض األطفال

احصل عىل طلب التحاق بإحدى رياض األطفال

أو ميكنك تنزيل الطلب عرب

ludwigsburg.de/ 

kinderbetreuung
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حتى 15.2

االلتحاق تقديم طلب 

:

 يف حالة وجود أي استفسارات يُرجى التواصل مع أي روضة أطفال أو مبركز

التالية التابع لنا. العنوان ورقم الهاتف موجودان يف الصفحة  .االستشارات 

 قم بعمل نسخة من الطلب،

.واحتفظ بها يف منزلك

 أرسل نسخة أخرى من الطلب إىل مركز

 االستشارات التابع لنا. وسرتسل لك

ا، عند استالم طلبك .املدينة خطابً

 قّدم طلب االلتحاق )األصيل( إىل

 روضة األطفال التي متثل بالنسبة لك

.""الرغبة األوىل

 هل طفلك أصغر من 3 سنوات؟ يف هذه الحالة ميكن أيًضا االعتناء به

.لدى مربية أطفال أو يف أحد مراكز األطفال

امأل طلب االلتحاق

وحدد ما ييل

       لرغبة 1"-روضة األطفال: أي روضة أطفال ترغب أن

بها طفلك؟    يلتحق 

 رياض األطفال البديلة: اذكر ثالث روضات أطفال أخرى 

مناسبة أيًضا  تراها 

 وقت الرعاية: ما هي املدة التي ترغب يف وجود طفلك 

ا؟ خاللها يف الروضة يوميً
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 تخصيص أماكن

رياض األطفال
بدًءا من 15.3: القبول
 ترسل لك روضة األطفال

قبول .رسالة 

 ال ترغب يف الحصول

 عىل هذا املكان

 بروضة األطفال أو

بالـتأكيد عىل  قمت 

 رغبتك يف املكان

.متأخًرا

التأكيد حتى 31.3: 
 أخرب روضة األطفال برغبتك

!يف الحصول عىل املكان

حتى 15.4: عقد االلتحاق
االلتحاق بتوقيع عقد   قم 

األطفال  مل توقع.بروضة 

 عقد

.االلتحاق

.تحصل عائلة أخرى عىل مكان روضة األطفال  مل تستلم أي رسالة قبول

حتى 30.4؟

 مل تحصل عىل مكان لطفلك

يف أي روضة أطفال؟

 مركز االستشارات التابع لنا

!سوف يقدم لك املساعدة
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Stadt Ludwigsburg 

Fachbereich Bildung und Familie

Beratungs-Stelle für Kinderbetreuung

Carola Miethe

Mathildenstraße 21/1

71638 Ludwigsburg

Telefon 07141 910-2373

Telefax 07141 910-2760

E-Mail: c.miethe@ludwigsburg.de

 يُرجى تحديد موعد

ا عرب الربيد اإللكرتوين أو هاتفيً

كيف يتم تخصيص األماكن يف رياض األطفال؟

 األطفال من 3 إىل 6 سنوات ينبغي أن يتمكنوا من 

االلتحاق برياض أطفال قريبة من منازلهم

 األطفال األصغر من 3 سنوات ميكن تسجيلهم يف أي روضة 

أطفال يف جميع أنحاء املدينة

 رياض األطفال ذات نظام اليوم الكامل تقبل األطفال من 

املدينة أنحاء  جميع 

 بالنسبة لألطفال ما بني 3 و6 سنوات، ينبغي أن يحصل 

ا عىل أماكن يف رياض األطفال أوالً األطفال األكرب سًن

 ينبغي أن يتمكن األطفال األشقاء من االلتحاق بنفس 

رياض األطفال
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