መምርሒ ንምዝገባ ኣብ ማእቶት መውዓሊ ሕጻናት

kinderbetreuung
መቐበሊ ቅጥዒ ሰነድ ምስ ድልየትን ትጽቢትን
ክውንነት ናይቲ ማእቶት መውዓሊ ሕጻናት
ከምኡ`ውን ክግበር ዘለዎ ንኽንክን ዘርኢ ብግቡእ
ሓላፍነት ክምላእ ኣለዎ። መቐበሊ ቅጥዒ ሰነድ
ኮነ ሓገዝ፡ ካብ ዝኾነ ማእቶት መውዓሊ
ሕጻናት ወይከኣ ካብ ቤት ጽ/ፈትና ክፍሊ ምኽሪ
ክርከብ ይከኣል።

ክሳብ 31.3.
መረጋገጺ ናይ
ምቕባል ይወሃብ።

1. ስጒምቲ

ዝተመልአ ቅጥዒ ሰነድ ናብ ተደላዪ
ማእቶት መውዓሊ ሕጻናት ይወሃብ።
ሕጻናት ትሕቲ 3 ዓመት ዝዕድሜኦም ከም ህላዌ
መጠን ደረጃ ክፉት ቦታታት፡ ኣብ መዓልታዊ
ክንክን ሕጻናት ቦታ ክወሃቦም ይከኣል። www.
tageseltern-lb.de

ገደብ መዓልቲ
15.2.

ናይ ዝተመልአ
ቅጥዒ ሰነድ

 ለዲ ምናልባት
ወ
ምስ ዝዝሕትሉ

ወለዲ ምስ ዘይደልዩ
ወይ ከኣ ምስ
ዝድንጒዩ

ኣብ ሰነድ ስምምዕ
ናይ ምቕባል
ክሳብ 15.4. ክታም/
ፊርማ ይንበረሉ።

ናይ ስምምዕ ሰነድ
ብወለዲ ምስ ዘይክተም

ሓደ ቅዳሕ ናባና ይለኣኽ። ንሕና ከኣ ኣባና

ሓደ ቅዳሕ/ኮፒ

ምስበጽሐ ከምዝተቐበልና መረጋግጺ

ኣብ መዛግብትኻ

ንልእኽ።

ከምዝዕቀብ ግበር

Stadt Ludwigsburg
Fachbereich Bildung und Familie

መለክዒ ንምቕባል

ወለዲ ነቲ ጒዳይ
ይንቀሳቐስሉ

እቲ ሕዙእ ቦታ ንኻልኦት
ሥድራቤት ይወሃብ።

Beratungsstelle für Kinderbetreuung

ንኽንክን ምእላይ ሕጻን ካብ 3–6 ዓመት 		

Carola Miethe

ዕድመ ቅርበት መቐመጢ ቦታ ወሳኒ ኢዩ።

Mathildenstraße 21/1

ካብቶም 3–6 ዓመት ዝዕድሚኦም፡ እቶም

71638 Ludwigsburg

ዝዓበዩ ቆልዑ ቅድምያ ይወሃቦም።

ስ.ቊ. 07141 910/2373

ኣሕዋት ዝኾኑ ቆልዑ ብዝተኻእለ መጠን

ፋክስ 07141 910/2760

ብሓንሳብ ኣብ ሓደ ማእቶት ይኾኑ።

c.miethe@ludwigsburg.de

ኣብ መላእ ከተማ ናይ ምሉእ መዓልቲ

ብስልኪ ቆጸራ ምውሳድ ምስዝድለ

ክንክን፡ ንቆልዑን

ሰኑይ

ካብ 0–3 ዓመት

ንዝዕድሚኦም ሕጻናትን ዘጠቃልል ክወሃብ

ሠሉስ

ይከኣል።

ሓሙስ

13:30 / 14:30
08:00 / 09:00 ሰዓት
11:00 / 12:00

ክሳዕ 30.4.? ዝኾነ ኣፍልጦ ምስ ዘይህሉ
ከም ግዱሳት ሥድራቤት
ናብ ቤት ጽ/ፈት ናይ ከተማ ኣብያተ ምኽሪ ምምልካት የድሊ።

Tygrinya

2. ስጉምቲ

ludwigsburg.de/

ካብ 15.3. ጀሚሩ
ኣፍልጦ መብጽዓ
ብማእቶት መውዓሊ
ሕጻናት ይወሃብ።

2 ሰሙን

ናይ ማእቶት መውዓሊ ሕጻናት ሓበሬታ
ምውሳድን ንመቐበሊ ዘገልግል ቅጥዒ ሰነድ
ከኣ ካብ ኮምፒውተር ደሊኻ ምርካብን የድሊ።

ኣገባብ ውሳነ / ቦታ ምሃብ

2 ሰሙን

ምዝገባ እንተደንጎየ ቅድሚ ሓደ ዓመት ባህጊ ድልየት ምጅማር ክሳብ ዕለት 15.2.

