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 احجز مكاًنا لطفلك في روضة
 أطفال نهارية بأريحية تامة عبر
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Amt für Soziale Arbeit

 كرودقمب نكي مل اذإو
؟تنرتنإلاب لاصتالا

 يمكنك التواصل بصفة شخصية في أي وقت مع رياض األطفال
 النهارية، كما يمكنك أيًضا الذهاب مباشرة إلى رياض األطفال

 النهارية كل على حدة واطلب من الموظفين الذين يعملون هناك
.WiKITA تسجيلك في نظام

 ويمكنك تلقي الدعم أيًضا من جانب موظفي مراكز األطفال
.في أي حي من أحياء المدينة (KiEZ) والوالدين

 يوجد أشخاص WiKITA وفي حالة وجود استفسارات بشأن
:مسئولون في وكالة العمل االجتماعي

 ةسردملا دعب ةياعرلا نكامأ
 ال يمكنك حجز مكان لطفلك في أماكن WiKITA من خالل

.رعاية بعد المدرسة

:ىلإ هجوتلا ىجري ضرغلا اذهلو

يعامتجالا لمعلا ةلاكو

ةياعرلا تامدخ مدقت ةيئادتبا ةسردم –

3799-31 0611 :فتاه

 يتلا ةيئادتبالا سرادملا ىلإ ًةرشابم هجوت وأ
 ضاير وأ سرادملا معد تايعمج وأ ةياعرلا تامدخ مدقت

.ةسردملا دعب ةياعر نكامأ رفوت يتلا لافطألا

 ةيراهنلا ةياعرلا
 ىقتلم يف ىوس ةيراهنلا تايبرملا رفوتت ال

.لافطألا رسج/تايراهنلا تايبرملا

Bahnhofstr. 55-57, 65185 Wiesbaden,

4263-31 0611. :فتاه
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 هو اسم نظام التسجيل اإللكترونّي لرياض WiKITA نظام
ا  األطفال النهارية في ڨيسبادن. يمكن للوالدين أن يحجزا مكاًن

 من (Kitas) لطفلهما في روضة األطفال النهارية التي اختاراها
 المنزل بأريحية تامة عن طريق بضع نقرات بالفأرة: حيث يمكن
،إجراء ما يصل إلى 10 عمليات حجز لكل قطاع رعاية (حضانة

.(روضة أطفال، مجموعات مجتمعية لألطفال

 ومن ثم يكون الطفل على قائمة انتظار رياض األطفال النهارية
.المختارة

بلغ روضة األطفال النهارية المعنية  وعندما يخلو مكاٌن للطفل، ُت
.الوالدين وتدعوهما إلجراء محادثة

 تكون كل رياض األطفال النهارية في WiKITA مع نظام
ا مترابطة جميًع .فيسبادن 

 وُتعرض المؤسسات كافة مع بيانات مهمة ومفيدة على
المعنية النهارية  التعريفية الخاصة بروضة األطفال  .الصفحة 

ا لطفلك وقبلته، فسيتم حذف جميع  وإذا ُعرض عليك مكاًن
 عمليات الحجز األخرى لقطاع الرعاية هذا. وبذلك تكون

ا بعمليات الحجز التي ًم م دائ  رياض األطفال النهارية على عل
.ما تزال جارية

.ال يمنح أماكن WiKITA نظام

.فاألمر ال يتعدى الحجز في رياض األطفال النهارية المختارة

 وسوف ُتمنح األماكن من جانب رياض األطفال النهارية
.مباشرًة

 إذا كنت بحاجة إلى مكان في مؤسسة رعاية، فما عليك سوى أن
تضغط على

www.wikita-wiesbaden.de

.www.wiesbaden.de/kitas-vormerken أو

 وهناك ستجد قواعد بيانات لرياض األطفال الموجودة في جميع
.ڨيسبادن

 في بادئ األمر يجب عليك إنشاء حساب مستخدم محمي
 بكلمة مرور. فالبيانات التي ُتدخلها هناك ليست متاحة

 ألحٍد سواك. وبطبيعة الحال تؤخذ جوانب حماية البيانات
 جميعها بعين االعتبار. وبمجرد إنشاء حسابك وتفعيله،

 اختر ما يصل إلى 10 مؤسسات لرياض األطفال النهارية
 لكل نوع من أنواع الرعاية التي ترغب في أن يتلقى طفلك

.الرعاية بها

 ولكن هنا ال يمكنك معرفة ما إذا كانت األماكن الحالية
 في روضة األطفال النهارية شاغرة أم ال. فال يمكنك سوى

.الحجز في رياض األطفال النهارية هذه

بلغ مباشرًة من قبل روضة  وبمجرد خلو مكان لطفلك، سُت
.األطفال النهارية

 وفي حالة حجزك مكان لطفلك في قطاع الحضانات، يجدر
.بك أيًضا الحجز بالمثل في قطاع رياض األطفال

 ويمكنك حجز مكان لطفلك قبل 3 أشهر من التاريخ
 المتوقع للوالدة على أقل تقدير. وعندما ُيولد طفلك، يرجى

 إضافة تاريخ الوالدة الفعلي واالسم. وإذا لم تقم بذلك، فسيتم
ا ًي .حذف الحجز تلقائ

 ما الذي ال يعنى به نظام كيف يعمل نظام ما هو نظام

 لماذا ننصحكم بنظام
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