ال عرب ية
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تشمل عائلتي األطفال التاليه أسماؤهم و الذين تقل أعمارهم عن  ١٨عام و اتلقى عنهم إعانة لألطفال و يعيشون في منزلي:
تاريخ الميالد

االسم ٬اللقب

تاريخ الميالد

االسم ٬اللقب

ال عرب ية
سمات خاصه بالطفل (مثل الحساسيه ٬تأخر في النمو) أو خاصه بأحد أولياء األمر أو كليهما (مثل يرعى األبناء
بمفرده ٬يعمل ٬يدرس) مما يدعم أسباب قبول الطفل:
حساسية تجاه منتجات األلبان
األم تعمل دوام كامل ٬األب يدرس

أرغب في تسجيل طفلي بمركز الرعايه التالي (كرغبه أولى):
هل تم قبول شقيق للطفل بهذا المركز؟

نعم

ال

(برجاء وضع عالمه على اإلجابه الصحيحه)

يمثل المركز التالي الرغبه الثانيه:
أنا على علم بأنه في حالة عدم توافر مكان في مركز الرعايه األول فسيتم إضافة طفلي إلى قائمة التسجيل الخاصة بالمركز المذكور أعاله.
نعم
(برجاء وضع عالمه على اإلجابه الصحيحه)
ال
في حالة عدم الحصول على مكان بمراكز الرعايه المذكوره ٬على عكس التوقعات ٬برجاء التوجه إلى مركز المشوره الخاص
بالمدينه ابتدا ًء من  ٣٠ابريل .عند التسجيل مره أخرى ٬يمكنكم إعادة التسجيل لدى مركز الرعايه المفضل إليكم.
عدد الساعات المرغوب فيها من الرعايه النهاريه
الفترات التاليه هى الفترات الممكنه لطفلي:
 ٨ساعات متصله يوميا ً
=  ٤٠ساعه /االسبوع (مع وجبة الغذاء اجباريا)ً

رعايه صباحا ً و بعد الظهر بدون رعايه فترة الظهر
(المجموعه االعتياديه)

 ٩ساعات متصله يوميا ً
=  ٤٥ساعه /االسبوع (مع وجبة الغذاء اجبارياً)

 ٦ساعات متصله يوميا ً
=  ٣٠ساعه /االسبوع (مع وجبة الغذاء اختيارياً)

 ١٠ساعات متصله يوميا ً
=  ٥٠ساعه /االسبوع (مع وجبة الغذاء اجبارياً)

 ٧ساعات متصله يوميا ً
=  ٣٥ساعه /االسبوع (مع وجبة الغذاء اختيارياً)

 ١١ساعات متصله يوميا ً
=  ٥٥ساعه /االسبوع (مع وجبة الغذاء اجبارياً)

برجاء اإلنتباه للرعاية المتكافئة المنصوص عليها لألطفال ما دون الثالثة /تحت سن ثالث سنوات في أيام رعاية رياض األطفال.
بهذا الشأن توجهوا إلي مركز المشورة الخاص برعاية األطفال التابع إلدارة مشورة منطقة لودفيجيسبورج.
 www.tageseltern-lb.de, E-Mail: info@tageseltern-lb.deللتواصل :
أنا على علم بالمنهج ٬ساعات العمل و نظام التكيف الخاصين بمركز الرعايه
نعم
(برجاء وضع عالمه على اإلجابه الصحيحه)
ال
برجاء ارسال صوره من الطلب إلى مكتب بلدية لودڤيغسبورغ (انظر العنوان اسفله)
أوافق على حفظ البيانات في قائمة التسجيل المركزية وذلك من خالل التنسيق مع مركز المشورة التابع إلدارة رياض األطفال
بمقاطعة لودفيجيسبورج .في حالة عدم الموافقة على حفظ البيانات برجاء التعبير عن ذلك كتابياً .عنوان مكتب بلدية لودڤيغسبورغ

توقيع ولي األمر  /أولياء األمر
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يتم تعبئته بمعرفة مركز الرعايه
اسم و توقيع الموظف المستلم من طرف مركز الرعايه
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يتم تعبئته بمعرفة بلدية لودڤيغسبورغ
توقيع موظف البلديه باستالم الطلب
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