اطﻼع ه برای والدین در زمینه روند ﺗﺼدیﻖ ﺟﺎ در کودکستﺎن
در صور که برای کودک تان جا در کودکستان پ دا شود،
کود ان( از حما ت برخوردار ش د .
برای این مﻨظور ،لﻄفا مراحل ز ر را در ﻧظر گ د:
.1

تواﻧ د در ادر ٔاه امور شهروﻧدان مﻨﻄﻘه خود ) خش مراق ت های روزاﻧه

ک ن کودکستان )گو شاین( را درخواست کرده و جا مﻨاسب در کودکستان برای فرزﻧد خود جستجو کﻨ د.
اطﻼع :اطﻼعات ب ش در مورد روﻧد ارا ۀ درخواست ،س ستم در افت ک ن کودکستان و شیوۀ جستجوی جا در کودکستان را از شا
های اﻧ ﻧ زر ه دست آورد www.hamburg.de/kita-gutschein:و www.hamburg.de/kita-finden

 .2حدا سه ماه ق ل از آغاز زمان درخواست ک ن کودکستان ،شما تواﻧ د از حما ت ادر ٔاه امور شهروﻧدان مﻨﻄﻘه
) (Bezirksamtخود در زمیﻨۀ جستجوی جای خا برخوردار ش د و ه این گوﻧه ه اصﻄﻼح روﻧد تصدیق جا 1وع
شود.
مثال :ک ن کودکستان در فاصلۀ زما  01.06.2019تا  31.05.2020اعت ار دارد .ه این ترت ب روﻧد تصدیق جا را
 01.03.2019درخواست کﻨ د.

تواﻧ د از تار ــخ

 .3فهرست تازه ای از پﻨج کودکستان را که تﻘاضای شما را رد کرده اﻧد ،ه ادر ٔاه امور شهروﻧدان مﻨﻄﻘه خود ارا ه کﻨ د .برای این
مﻨظور لﻄفا از جدو که در ضم مه است برای تصدیق جستجوی جا در کودکستان استفاده کﻨ د.
 .4لﻄفا دقت کﻨ د که اطﻼعات تازه و درست خود را در اخت ار ادر ٔاه امور ش روﻧدان مﻨﻄﻘه قرار ده د) .شماره تماس ،ا م ل،
شا خاﻧه(.
 .5ادر ٔاه امور شهروﻧدان مﻨﻄﻘه وع ه جستجو کﻨد و برای این مﻨظور  ۳ماه وقت دارد .ا ر ادر ٔاه امور شهروﻧدان مﻨﻄﻘه
ﻧتواﻧد جای خا در کودکستان پ دا کﻨد" ،ادارۀ ار ،امور اجتما  ،خاﻧواده و ادغام" ) (BASFIوارد عمل شود .ادر ٔاه امور
شهروﻧدان مﻨﻄﻘه در تمام روﻧد تصدیق جا ،ه عﻨوان مرجع هم ار شما همچﻨان فعال خواهد ماﻧد و اطﻼعات احتما در
مورد کودکستان را ه شما خواهد فرستاد .
شود که جای خا در کودکستان در دس س قرار گ د و قرارداد مراق ت
 .6روﻧد تصدیق جا در صور ا ان افته تل
امضا شود و ا در صور که برای شما جای خا در دو کودکستان پ شﻨهاد شده اشد.
 .7در صور که در ج ان این روﻧد ،خود شما جا در کودکستان افت د ،لﻄفا فورا ه خش مراق ت روزاﻧۀ کود ان در ادر ٔاه
امور شهروﻧدان مﻨﻄﻘه خود اطﻼع ده د .س س روﻧد تصدیق جا ا ان ا د.

مراق ت های روزاﻧۀ کود ان ،فصل  :6.4گوا جاهای مراقب  ،رج ع شود ه :
1روﻧد تصدیق جا بر اساس رهﻨمود تخصو
www.hamburg.de/contentblob/118836/data/fachanweisung- kindertagesbetreuung.pdf
ﻧا  :ادارۀ ار ،امور اجتما  ،خاﻧواده و ادغام و خش های مراق ت های روزاﻧۀ کود ان .از  :ماه مارس ۲۰۱۹

Dari/Farsi, Oktober 2019
Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration, Hamburg

خش هﺎی مراق ت هﺎی روزانﮥ کود ﺎن در نوا
ٔ
ادراه امور شهروﻧدان مﻨﻄﻘه هﺎمبورگ-مرکﺰی )(Hamburg-Mitte
خش مراق ت های روزاﻧۀ کود ان
شا Caffamacherreihe 1-3, 20355 Hamburg:
تلفن040 / 428 54-5175 :
فا س040 / 427 90 81 90 :
ا م لkindertagesbetreuung@hamburg-mitte.hamburg.de :
ادر ٔاه امور شهروﻧدان مﻨﻄﻘه آلتونﺎ )(Altona
خش مراق ت های روزاﻧۀ کود ان
شا Platz der Republik 1, 22765 Hamburg :
تلفن040 / 428 11-2127 / -1715 :
فا س040 / 427 31 08 40 :
ا م لkindertagesbetreuung@altona.hamburg.de :
ٔ
مرکز ارا ه خدمات اجتما آ مسبوﺗل )(Eimsbüttel
خش مراق ت های روزاﻧۀ کود ان
شا Grindelberg 62- 66, 20144 Hamburg :
تلفن040 / 428 01-3344 :
فا س040 / 427 90 33 44 :
ا م لkindertagesbetreuung@eimsbuettel.hamburg.de :
مرکز ارا ۀ خدمات اجتما هﺎمبورگ -شمﺎ )(Hamburg-Nord
خش مراق ت های روزاﻧۀ کود ان
شا Kümmellstr. 7, 20249 Hamburg :
تلفن040 / 428 04-2536 :
فا س040 / 427 90 48 34 :
ا م لkindertagesbetreuung@hamburg-nord.hamburg.de :
مرکز ارا ۀ خدمات اجتما واندس ک )(Wandsbek
خش تخص مراق ت های روزاﻧۀ کود ان و پرستاری کود ان
شا Wandsbeker Allee 62, 22041 Hamburg :
تلفن040 / 428 81-2435 :
فا س040 / 427 90-5151 :
ا م لkindertagesbetreuung@wandsbek.hamburg.de :
ادر ٔاه امور شهروﻧدان مﻨﻄﻘه بر ِﮔه دورف )(Bergedorf
خش مراق ت های روزاﻧۀ کود ان
شا Weidenbaumsweg 21, 21029 Hamburg :
تلفن040 / 428 91-2603 :
فا س040 / 427 90 60 00 :
ا م لkindertagesbetreuung@bergedorf.hamburg.de :
ادر ٔاه امور شهروﻧدان مﻨﻄﻘه هﺎر ورگ )(Harburg
خش مراق ت های روزاﻧۀ کود ان
شا Harburger Rathausforum 1, 21073 Hamburg :
تلفن040 / 428 71-3867 / -2821 :
فا س040/427 90 75 74 :
ا م لkindertagesbetreuung@harburg.hamburg.de :
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ﺗﺼدیﻖ ﺟستجوی ﺟﺎ در کودکستﺎن
ﻧام کودک........................................................................... :تار ــخ تولد کودک....................................... :
شا  ،شماره تلفن و ا م ل فع ........................................................................................................... :
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 .۲اطﻼعات در مورد موسسات هم ا  ،که ادر ٔاه امور شهروﻧدان مﻨﻄﻘه  -خش مراق ت های روزاﻧۀ کود ان ،از آﻧها
اسخ مﻨ در افت کرده است:
ناحيه شهر /موسسه

پرسش از ﻧزد
)شخص مسئول(

دل ل عدم ذیرش

جای خا
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