
 لمزيد من ا��ستفسارات تحصلون على
المساعدة عبر موقع خدمة هذا الدليل

مدينة هيرنه
القسم المختص با��طفال والشباب وا����ة

مكتب شؤون ا����ة

Familienbüro
Hauptstraße 241

44649 Herne
هاتف: 40 42 - 16 / 23 23 0

kita-navigator@herne.de :البريد ا��لكتروني

8.00 حتى 16.00 من ا��ثنين إلى الخميس: 
8.00 حتى 13.00 الجمعة:   

يرجى حجز موعد مسبق عبر الهاتف.
  www.herne.de/kita-navigator

هيئة التحرير
النا��: مدينة هيرنه، رئيس مجلس البلدية

قسم ا��طفال والشباب وا����ة 
Hauptstraße 241, 44649 Herne

FB-Kinder-Jugend-Familie@Herne

دليل حضانات الرعاية اليومية 
ل��طفال بمدينة هيرنه

البحث عن أماكن شاغرة في الحضانات 
وحجز مكاٍن فيها

العثور على مكان لدى الحضانات:
اليومية  الرعاية  حضانات  عناوين  كل  الدليل  هذا  في  ستجدون 
ل��طفال بمدينة هيرنه. يمكنكم الحصول على كافة المعلومات حول 
في  لكم  المناسب  الشاغر  المكان  وحجز  مركزياً  المؤسسات  هذه 

”قائمة الرغبات”.

لتحقيق ذلك:

1. البحث عن حضانة
2. اختيار الحضانة المناسبة
3. إختيار ”قائمة الرغبات”

4. تسجيل بيانات أولياء ا��مر
5. تسجيل بيانات الطفلة / طفل

6. التأكد من البيانات وتثبيتها

ا��تصال  الرغبات” عبر  ”قائمة  الرغبة بوسعكم رؤية وضع  حسب 
لمجال محمي  الدخول  لتحقيق ذلك ستحصلون على حق  المبا��. 
يصلكم  جهاز  أي  عبر  ممكنا  سيكون  وهكذا  للمستخدم.   �� بكلمة 
با��نترنت الدخول للدليل ومشاهدة ا��شعارات مثل الدعوة للتعارف 

أو الحصول على مكان لدى إحدى الحضانات.

بوسعكم الحصول على المعلومات بالبريد إذا كنتم تفضلون ذلك.

ا��ولياء الذين ليست لديهم خدمة ا��نترنت، بوسعهم الحجز مبا��ة 
لدى الحضانة التي اختاروها أو عبر موعد مع مركز الخدمات في 
مكتب شؤن ا����ة، أو مبا��ة بعد الو��دة خ��ل ”زيارة الترحيب 

بالمولود”.

نرجو ا��خذ بالعلم:
 دليل الحضانات هو نظام حجز مبا�� عبر ا��نترنت يمكنكم من إختيار 
عدد من الحضانات الم��ئمة لكم في قائمة ا��ختيار. هذا ا��ختيار �� 
المكان  الحصول على  على مكان. موافقة  أو حصو��ً  إلزاميا  ُيعتبر 

ُتعتبر إلزامية بعد التوقيع على عقد الرعاية مع الحضانة.

www.herne.de/
Familie-und-Bildung/
Kinderbetreuung/Kita-Navigator/



ا��عزاء أولياء ا��مر والمربين 

تريدون الحصول على مكان بدور الحضانة دون تعقيدات؟
دليل البحث عن الحضانات سيساعدكم على ذلك.

دور  المبكرة.  الطفولة  سن  في  التعليم  يبدأ  هيرنه  مدينة  في 
من  وا��ستفادة  مرحة  بطريقة  للتعلم  أمكنة  هي  عندنا  الحضانة 
تجارب مهمة. بواسطة دليل الحضانات يمكنكم الحصول على نبذة 
كما  يهم طفلكم.  ما  وإختيار  للرعاية  المتنوعة  من عروض مدينتنا 
التربوي، أو  أو برنامجها  ا��ق�� للحضانة،  يدلكم مث��ً على الطرق 

لتحقيق رغبات أخرى وضعتوها في أولوياتكم.
كما يوفر لكم هذا الدليل الشامل صورة متكاملة لدور الحضانة بحيث 
تساعدكم هذه الصورة في إختيار الحضانة المناسبة ��حتياجات طفلكم.

ل��ستفادة من خدمات دليل الحضانة عليكم فقط القيام بالتسجيل 
في الدليل لتكونو مسجلين في سجل منح المقاعد المركزي. بعد 
التسجيل لن تكونو بحاجة بعد ذلك للتسجيل في كل لوائح ا��نتظار 
ا��ماكن في دور  لدى كل حضانة. عبر الدليل أصبحت عملية منح 

الحضانة أكثر فعالية، سهولة ووضوحا.
��نط��قة  نريد أن نمنح كل طفل في مدينة هيرنه أفضل الفرص 

جيدة في الحياة.

لهذا السبب ُيعتبر دليل الحضانات ركيزة مهمة 

الحضانة  مع  مسبق  موعد  حجز  كالمعتاد  أيضا  بوسعكم  بالطبع 
التواصل  يعتبر  حيث  كثب.  عن  عليها  ل��ط��ع  لديكم  المفضلة 
الشخ�� و�� يزال عام��ً في غاية ا��همية. بالرغم من ذلك يعينكم 
لطفلكم  المناسب  المكان  إختيار  سهولة  على  الحضانات  دليل 

بس��سة موفراً لكم ولطفلكم إنط��قة يسيرة.

مع أطيب التحيات

رئيس البلدية
الدكتور فرانك دودا 
Dr. Frank Dudda

دليل البحث عن حضانات الرعاية اليومية ل��طفال
بوسعكم عبر دليل البحث عن حضانات الرعاية اليومية في مدينة 
هيرنه الحصول على المعلومات مركزيا ومبا��ة (اون��ين) وحجز 
المكان أيضا. هنا تجدون كل دور الحضانة المدعومة من المدينة، 

الكنيسة أو جهات أخرى.
 

على  العثور  يمكنكم  الحضانات  دليل  في  البحث  خاصية  عبر 
عرض  بتقديم  المؤسسات  تقوم  منكم.  قربا  ا��كثر  المؤسسة 
التربوي. عملها  في  ا��هم  والنقاط  الرعاية  ساعات  لخدماتها، 
إضافة لذلك ستجدون ألبوماً للصور لكل واحدة من الحضانات.

إستناداً لرغباتكم ولمعايير القبول في دور الحضانة سيتم توزيع 
ا��طفال على المؤسسات المناسبة لهم بشكل آلي. 

إذا كنتم تبحثون عن مكان في دار الرعاية النهارية أو دار الرعاية 
الشاملة في المدينة، بوسعكم الحصول على المساعدة من:

ا��ولياء النهاريين عبر هذا الرقم: 

 0 23 23 / 3 98 60 54
أو ا��تصال بمركز مدينة هيرنه عبر هذا الرقم:  

0 23 23 / 16 - 31 76 
 


