
منشور توعية لآلباء حول إجراءات إثبات وجود مكان في دار الرعاية النهارية لألطفال

إن لم تجد مكانًا البنك في دار الرعاية النهارية لألطفال فيمكنك الحصول على المساعدة بهذا الشأن لدى مكتب 

يرجى التصرف على النحو التالي:قسم الرعاية النهارية لألطفال.وفي هذا اإلطار  -المقاطعة المحلي المختص 

 قّدم طلبًا للحصول على قسيمة دار الرعاية النهارية لألطفال وابحث عن مكانًا مناسبًا البنك بها. .1

معلومة:للحصول على مزيد من المعلومات حول إجراءات التقدم بالطلب ونظام قسائم دور الرعاية النهارية 

عاية النهارية لألطفال فيمكنك زيارة لألطفال وعملية البحث عن مكان في دور الر

www.hamburg.de/kita-finden و www.hamburg.de/kita-gutscheinالرابط:

يمكنك لدى مكتب المقاطعة  أشهر على األقل من بداية قسيمة دور الرعاية النهارية لألطفال المقدم طلب بشأنها 3 قبل .2

المحلي الحصول على المساعدة الالزمة في البحث عن مكان في دور الرعاية النهارية لألطفال، وبذلك أنت تبدأ فيما 

.1يعرف باسم إجراءات إثبات وجود مكان 

إلى  1/6/2019قسيمة دور الرعاية النهارية لألطفال لها مهلة زمنية للموافقة واالعتماد تمتد من  مثال:

 التقدم بطلب للشروع في إجراءات إثبات وجود مكان. 1/3/2019.يمكن بدًءا من 31/5/2020

دور للرعاية النهارية لألطفال لمكتب المقاطعة، والتي قد سألت بها عن  5لهذا الغرض عليك تقديم قائمة محدثة تضم  .3

بالجدول المرفق إلثبات قيامك بالبحث عن أماكن في أماكن شاغرة وكان ردهم بالرفض.إلتمام ذلك يمكنك االستعانة 

 دور الرعاية النهارية لألطفال.

يرجى مراعاة أن تكون بيانات االتصال بك المقدمة لمكتب المقاطعة  .4

محدثة )رقم التليفون، البريد اإللكتروني، العنوان(.

لمقاطعة من إيجاد أماكن شاغرة في دور أشهر.إن لم يتمكن مكتب ا 3سوف يبدأ مكتب المقاطعة في البحث في مهلة  .5

الرعاية النهارية لألطفال فسيتم تصعيد األمر إلى هيئة العمل والشئون االجتماعية واألسرة واالندماج 

(BASFI طوال عملية إثبات وجود مكان يظل مكتب المقاطعة هو نقطة التواصل لك وسوف يقدم لك إن لزم األمر.)

 ار للرعاية النهارية لألطفال.بيانات االتصال الخاصة بأي د

تعتبر إجراءات إثبات وجود مكان منتهية إذا ما أتيحت إمكانية التوسط إليجاد مكان شاغر في أي من دور الرعاية  .6

النهارية لألطفال وعند إبرام عقد للرعاية أو إذا ما تم عرض مكانين شاغرين لك في دور الرعاية النهارية لألطفال.

ت بنفسك خالل هذه الفترة من إيجاد مكان في دور الرعاية النهارية لألطفال فيرجى أن تبلغ إذا ما تمكنت أن .7

قسم الرعاية النهارية لألطفال في مكتب المقاطعة.وعندئذ تكون عملية إثبات وجود مكان قد انتهت. على الفور

إثبات توفر أماكن للرعاية،  :6.4عملية إثبات وجود مكان وفقًا للتوجيهات المتخصصة في الرعاية النهارية لألطفال، الجزء  1
 www.hamburg.de/contentblob/118836/data/fachanweisung-kindertagesbetreuung.pdfانظر 

Arabisch, Oktober 2019
Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration, 
Hamburg
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 بالرعاية النهارية لألطفالاألقسام المحلية المختصة 

 
 وسط هامبورجمكتب مقاطعة 

 قسم الرعاية النهارية لألطفال

 Caffamacherreìhe  1-3 ,20355 هامبورج 

 5175-040/42854 تليفون:

 040/427908190 فاكس:

 kìndertagesbetreuung@hamburg-mitte.hamburg.deالبريد اإللكتروني:

 أتالنتامكتب مقاطعة 
 قسم الرعاية النهارية لألطفال 

Platz der Republìk 1, 22765 هامبورج 

 1715-/2127-040/42811 تليفون:

 040I427310840 كس:فا

 kindertagesbetreuung@altona.hamburg.deالبريد اإللكتروني:

 أيمزبوتلمركز الخدمات االجتماعية  
 ,Grindelberg 62- 66قسم الرعاية النهارية لألطفال 

 هامبورج 20144

 3344-040/42801 تليفون:

 040I42790 3344 فاكس:

 kindertagesbetreuung@ei msbuettel.hamburg.deالبريد اإللكتروني:

 شمال هامبورجمركز الخدمات االجتماعية  
 Kümmellstr.7 ,20249قسم الرعاية النهارية لألطفال 

 هامبورج

 2536-040/42804 تليفون:

 040I427904834 فاكس:

 kindertagesbetreuung@hamburg-nord.hamburg.deالبريد اإللكتروني:

 فاندسبيكمركز الخدمات االجتماعية  
 هامبورج Wandsbeker Allee 62, 22041قطاع الرعاية النهارية لألطفال واالعتناء باألطفال في النهار، 

 2435-040/42881 تليفون:

 5151-040/42790 فاكس:

 kindertagesbetreuung@wandsbek.hamburg.deالبريد اإللكتروني:

 بيرجدورفمكتب مقاطعة 
 ,Weidenbaumsweg 21قسم الرعاية النهارية لألطفال، 

 هامبورج 21029

 2603-040/42891 تليفون:

 040I427906000 فاكس:

 kindertagesbetreuung@bergedorf.hamburg.deالبريد اإللكتروني:

 هاربورجمكتب مقاطعة 
 قسم الرعاية النهارية لألطفال

Harburger Rathausforum 1, 21073 هامبورج 

 2821- /3867-040/42871 تليفون:

 040/427907574 فاكس:

 kindertagesbetreuung@harburg.hamburg.deالبريد اإللكتروني:
 
 

2 
 الناشر:

ال، لألطفهيئة العمل والشئون االجتماعية واألسرة واالندماج وأقسام الرعاية النهارية 
 2019إصدار:مارس 
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 إثبات عملية البحث عن مكان في دور الرعاية النهارية لألطفال
 

 _ تاريخ ميالد الطفل: -----------------------اسم الطفل:

 

 --------------------------------العنوان ورقم التليفون المحدث والبريد اإللكتروني:
 
 والمؤسسات التي حصلت منها على ردود بالرفض لدى سؤالك عن توفر أماكن بها. بيانات الدور 1
 

 تم الطلب لدى  المؤسسة/ الحي
 )مسئول التنسيق(

 المكان الخالي التالي سبب الرفض
 شهر/ سنة

 تاريخ الطلب

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
 

 قسم الرعاية النهارية لألطفال على رفض لدى السؤال عن توفر أماكن بها - بيانات المؤسسات والدور التي حصل مكتب المقاطعة .2

 

 تم الطلب لدى  المؤسسة/ الحي
 )مسئول التنسيق(

 المكان الخالي التالي سبب الرفض
 شهر/ سنة

 تاريخ الطلب

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
 


