Invitație la conversație informativă despre centrele de îngrijire zilnică a copilului din
Germania

Dragă familie

,

fiecărui copil din Germania îi este permis din primul an într-un centru de îngrijire zilnică a
copilului, denumit prescurtat in germană Kita (Kindertageseinrichtung). Aici copilul
dumneavoastră poate să își găsească prieteni, să învețe limba germană, să se pregătească
pentru școală și să crească împreună cu alți copii.
Ce se va discuta?
În conversația informativă vi se va comunica ce este un centru de îngrijire zilnică a copilului și
cum arată o zi într-un astfel de centru.
Unde va avea loc conversația informativă?
Conversația informativă va avea loc la domiciliul dumnneavoastră. Anticipat, se va stabili o
programare împreună cu asistentul social care se ocupă de dumneavoastră. La această
programare, vor veni la domiciliul dumneavoastră un/o pedagog/ă specialist/ă și un
traducător/oare.
Care este procesul?





La programarea stabilită va avea loc o conversație de aproximativ o oră împreună cu
pedagogul/a specialist/ă și traducătorul/oarea
Veți primi informații despre viața la grădiniță
Nu trebuie să pregătiți nimic
Sunteți binevenit/ă să adresați întrebări despre îngrijirea copilului

Dacă doriți să aveți o conversație informativă, completați această fișă de înregistrare.
Această fișă de înregistrare o predați mai departe la asistentul social. După aceasta veți primi
o propunere pentru programare.
Cu prietenie,
Adelheid Rall-Lubecki
Pädagogische Fachkraft
AWO Ludwigsburg
Talstraße 22-24
71634 Ludwigsburg
Tel. 07141 – 2849-48
a.rall-lubecki@awo-ludwigsburg.de

Lena Weilguni
Koordinierung
AWO Ludwigsburg
Talstraße 22-24
71634 Ludwigsburg
Tel. 07141 – 2849-48
l.weilguni@awo-ludwigsburg.de

Înregistrare pentru conversație informativă despre centrele de îngrijire zilnică a copilului
Prenumele și numele mamei:
Prenumele și numele tatălui:

Prenumele și numele copilului cu vârsta Data de naștere a
cuprinsă între 0 - 6 ani
copilului
1.
2.
3.
4.
5.

Țara de origine:
Limba:
Adresa
Strada, numărul:
Cod poștal, Oraș:
Vă rugăm să bifați:
Ați avut experiențe cu centre de îngrijire zilnică a copilului până acum?

Da

Nu

Iau la cunoștință, că un/o pedagog/ă și un/o traducător/oare vor veni la domiciliul nostru la
programarea stabilită.
Iau la cunoștință că datele mele personale și ale copilului sau copiilor mei vor fi salvate, prelucrate și
date mai departe în scopul de a fi folosite pentru conversația informativă.

Data și locul

Semnătura părinților

