دعوة إلى مقابلة توضيحية حول مراكز الرعاية النهارية في ألمانيا
أعزائي ____________________

عائلة
يسمح لكل طفل في ألمانيا الدخول من السنة األولى من عمره في مركز الرعاية النهارية (كيتا) .هنا يمكن
لطفلك العثور على أصدقاء ،وتعلم اللغة األلمانية ،واالستعداد للمدرسة وألنمو جنبا إلى جنب مع األطفال
اآلخرين.
ماذا سيتم مناقشته؟
في ألمقابلة سيكون الحديث معكم عن ماهية مركز الرعاية النهارية (كيتا) وكيف تبدو الحياة اليومية هناك.
أين سيكون مكان ألمقابلة ؟
ستكون ألمقابلة عندكم في منزلكم .قبل ذلك وفي وقت مبكر ،سيتم ترتيب موعد مع األخاائية أو
األخاائي االجتماعي المسؤول .في يوم الموعد هذا سوف يأتيكم األخاائية أو األخاائي التعليمي
ومترجم أو مترجمة إلى منزلكم.
كيف سيكون مسار أللقاء؟
• في الموعد المقرر ،سنعقد محادثة تقريبا لمدة ساعة مع أخاائي التعليم وبوجود ألمترجم أو ألمترجمة
في منزلكم.
• سوف تتلقون معلومات عن حياة رياض األطفال أليومية
• ال يشترط عليك أن تتهيأ مسبقا
• بكل سرور أنتم بامكانكم طرح جميع أالسئلة حول رعاية األطفال
إذا كنت ترغب في الحاول على هذه ألمقابلة ألتوضيحية  ،يرجى ملء إستمارة ألدعوة هذه وتقديمها إلى
أألخاائية أو أألخاائي األجتماعي .سوف تتلقى بعد ذلك موعد مقترح عليك لهذا اللقاء.
تفضلوا بقبول فائق االحترام
Lena Weilguni
Koordinierung
AWO Ludwigsburg
Talstraße 22-24
71634 Ludwigsburg
Tel. 07141 – 2849-48
l.weilguni@awo-ludwigsburg.de

Adelheid Rall-Lubecki
Pädagogische Fachkraft
AWO Ludwigsburg
Talstraße 22-24
71634 Ludwigsburg
Tel. 07141 – 2849-48
a.rall-lubecki@awo-ludwigsburg.de

إستمارة التسجيل للحصول على المقابلة التوضيحية بخصوص ألمعلومات عن مراكز الرعاية النهارية
إسم أألم و إسم ألعائلة_________________________________ :
إسم أألب و إسم ألعائلة_________________________________ :
أالسم و إسم ألعائلة لالطفال
من عمر  0إلى عمر  6سنوات

تاريخ والدة أالطفال

.1
.2
.3
.4
.5

ألبلد أألصلي______________________________________________ :
أللغة :

______________________________________________

ألعنوان Adresse
 :اسم الشارع ورقم الدار Straße, Hausnummer
___________________________________
 :الرمز البريدي ،المدينة Postleitzahl, Ort
___________________________________
يرجى وضع عالمة X
هل لديك تجربة مع مركز رعاية نهارية؟

نعم

كال

أوافق على أن األخاائية أو األخاائي التعليمي و المترجم أو المترجمة أن يأتون إلى منزلنا في الموعد المتفق
عليه.
أوافق على تخزين وإعداد وإرسال بياناتي الشخاية وبيانات طفلي أو أطفالي ،بقدر ما تحتاج له المقابلة
التوضيحية هذه.
المكان ______________________
والتاريخ

توقيع الوالدين ______________________

