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.أماكن10إلىیصلمامعبیرةالكالنھاریةرعایةبالعالمةالھذهوتتمیز
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أطفال بحد ٥األشخاص یتكفلون برعایة أو في مسّكن األطفال . ھؤالء األطفال في مسّكن المكلفین بالرعایةیتم رعایة 

طفال مشابة تمامأطفال. رعایة ھذه اال۱۰م شخصان برعایة رعایة األطفال في غرف اخرى وھنا یقوأقصى .یمكن أیضاً 
تضمن خبرة العاملین . ھذه المؤسسة PiBبواسطة مؤسسة ضانة .رعایة االطفال في بریمن تتم رعایة االطفال في دار الح

ذه المھنة.أعمالھم، حیث لدیھم تصاریح بمزاولة ھوتباشر 

دار الحضانة
یكونقد. سنوات3سندونلألطفالأماكنتوفیرالتي العامةالنھاریةالرعایةافقمرمنمجموعة ٢٧٧توجدبریمنفي
الصلةذاتالمرافقأوالتربویة األطفالومالعبمختلطةسنفيومجموعاتطفل،ومجموعاتالحضانة،دورھذا
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أوالنفقاتبریمنKitasتتحملإما. سنوات3سندونأطفالوخمسةسنوات6و3بینأعمارھمتتراوحالذین

النھاریة،الرعایةمراكزجمیع. المتطوعةالوكاالتمنوغیرھااآلباءوجمعیاتالخیریةوالجمعیاتامجتمع الكنیسة 
اد أفریعمل المؤسساتجمیعفي. بریمنمدینةقبلمنمالیامدعومةللربحالخاصةالمرافقمنقلیلعددباستثناء

لألطفال.المبكرةالطفولةمرحلةفيالتعلیمعنالمسؤولةھيتربویة ووةیوتعلیممھنیةذوخبرات
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.الجدول المخصصعلىالمبلغ المحددویستند. الیومیةالرعایةومدةاألسرةدخلعلىیعتمدلوالدینلمة المساھمبلغ

 .اإلنترنتفيwww.bildung.bremen.deعلىالرعایة أو بدار معرفتة یمكن و
 .شھریةأقساطعلىتدفعالتيالسنویة،الرسومھياألباءمساھمة

 مجاناً.االشتراكات(Kinderspielkreise)ل ااالطفدوائرفي
 

 الخدمةأوقات
ى،أعلتوقتجاوزتأنیمكنالفردیةالمطالبة. یومیاساعاتأربعمدىفيالرعایةإلىسنوات3سنتحتطفللكلیحق
 .یعمالنالوالدینكالكانإذاالمثال،سبیلعلى

.عاألسبوفيساعة60أقصىبحدالرعایةمدة. الئمتبعاً للوقت المتحدیدھھ فترة رعایة الطفل  مرنة ویمكن
ة اً فترة الرعایة المبكرساعات یومیاً وایض۸خدماتھ في الغالب ة التي تحتوي على عدید من المجموعات تقدم دار الحضان

مفتوحة أساساً من االثنین الى ة حضانواحدة تلتزم بمواعید ثابتة. دار الحضانة المحتویة على مجموعة دار الاخرة.والمت
خدماتھا یومین أو ثالثة ایام دوائر رعایة االطفال التربویة االجتماعیة تقدم وقت من وجود االطفال.تبعاً ألطول ةالجمع

ً النھاریةالرعایةأوطفال االروضة زیارةدائمالألطفالیمكنأسبوعیاً ولمدة ثالث أو اربع ساعات یومیاً. ثناءأایضا
توجد حیثالمنطقة،فياإلغالقموعدتنسق بحیثأسابیع في السنة ،٤النھاریةالرعایةمراكزتغلق .المدرسیةالعطل
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المكلفین بالرعایةیتم رعایة  بحد ٥األشخاص یتكفلون برعایةأو في مسّكن األطفال . ھؤالء األطفال في مسّكن أطفال

ً غرف اخرى وھنا یقوأقصى .یمكن أیضا األطفال في برعایةرعایة شخصان طفال مشابة تمامأطفال. رعایة ھذه اال۱۰م
في دار الح مؤسسةضانة .رعایة االطفال في بریمن تتم رعایة االطفال العاملین. ھذه المؤسسة PiBبواسطة خبرة تضمن

ھوتباشر لدیھم تصاریح بمزاولة حیث المھنة.أعمالھم، ذه
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أوالنفقاتبریمنKitasتتحملإما. سنوات3سندونأطفالوخمسةسنوات6و3بینأعمارھمتتراوحالذین

الكنیسة النھاریة،الرعایةمراكزجمیع. المتطوعةالوكاالتمنوغیرھااآلباءوجمعیاتالخیریةوالجمعیاتامجتمع
اد أفریعملالمؤسساتجمیعفي. بریمنمدینةقبلمنمالیامدعومةللربحالخاصةالمرافقمنقلیلعددباستثناء

ووةیوتعلیممھنیةذوخبرات لألطفال.المبكرةالطفولةمرحلةفيالتعلیمعنالمسؤولةھيتربویة

اآلباءمساھمة 
.الجدول المخصصعلىالمبلغ المحددویستند. الیومیةالرعایةومدةاألسرةدخلعلىیعتمدلوالدینلمة المساھمبلغ

.اإلنترنتفيwww.bildung.bremen.deعلىالرعایة أوبدارمعرفتةیمكنو
.شھریةأقساطعلىتدفعالتيالسنویة،الرسومھياألباءمساھمة

مجاناً.االشتراكات(Kinderspielkreise)ل ااالطفدوائرفي

الخدمةأوقات
ى،أعلتوقتجاوزتأنیمكنالفردیةالمطالبة. یومیاساعاتأربعمدىفيالرعایةإلىسنوات3سنتحتطفللكلیحق
.یعمالنالوالدینكالكانإذاالمثال،سبیلعلى

ویمكن الطفل مرنة رعایة .عاألسبوفيساعة60أقصىبحدالرعایةمدة. الئمتبعاً للوقت المتحدیدھھفترة
عدید من المجموعات تقدم دار الحضان التي تحتوي على الغالب ة المبكرساعات یومیاً وایض۸خدماتھ في الرعایة فترة ً ة ا

على مجموعةدار الاخرة.والمت المحتویة ثابتة. دار الحضانة بمواعید تلتزم الىة حضانواحدة االثنین أساساً من مفتوحة
االجتماعیة تقدموقت من وجود االطفال.تبعاً ألطولةالجمع التربویة االطفال رعایة ایامدوائر أو ثالثة خدماتھا یومین

ساعات یومیاً. اربع أو ولمدة ثالث ًالنھاریةالرعایةأوطفالاالروضةزیارةدائمالألطفالیمكنأسبوعیاً ثناءأایضا
توجدحیثالمنطقة،فياإلغالقموعدتنسقبحیثأسابیع في السنة ،٤النھاریةالرعایةمراكزتغلق.المدرسیةالعطل
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التسجیل

یجبلألطفال،النھاریةالرعایةلزیارة. دار الرعایةفيمباشرةطفلكلسجالنھاریةللرعایةمكانعلىللحصول
.بریمنفي-	PIBرعایة االطفالبمركز االتصال

استخدامعلیكیجب. طفلكلفقطواحدمكانتسجیلیمكنك". Kitaتصریح "قبالةدائماتعطيأنیجبالتسجیل،خاللمن
التسجیلریختافي استمارة التسجیل.فضل للطفل المالتسجیلذكر موعدرجو ونالثاني،كانونینایرفيالتسجیلفترة

.ناألماكمعظمزیع توسیتمالوقت ھذاالي حین،األطفالم الجدید للتسجیل بدارمن بدایة العاأغسطس،1ھوالرئیسي
فيذلكلتفعأنعلیكثم. انتقلتم الى محل سكن اخرم ألنكالمثالسبیلعلىآخر،موعدإلىطفلكتسجیلأیضایمكنك
.المرجوةتسجیلالتاریخقبلأشھرثالثةأقصاهموعد

األماكنتوزیع

فلك في المركز یحتمل عدم وجود مكان لطقدالسبب،لھذا. األماكنمنمحدودعددلدیھاالنھاریةالرعایةزمراككل
مركز .مجاورةدار حضانةفيوضعھ ذلكمنبدالكانإذاماتقررأنأیضاعلیكطفلكتسجیلعند. لھھ الذي اخترت

منممكنعددأكبرعلىالحصولأجلمنبینھمفیمایتشاورونPIBومركز الرعایة النھاریة kitaدارالحضانة 
جمیعفيمكانعنالبحثطلبیمكنكناجحة،لیستالوساطةھذهكانتإذا. أماكن السكنقربطفالاألماكن لأل

قبولسوف،دار الحضانةمكان للطفل في تعیینتمإذا. السلطةموظفيبمساعدةالمناطق وقتقربأفيھناك،الطفلیتم
.متاحفیھ كانالمیصبح
.الحالتینكلتافيالبحث عن مكان بدار الحضانةفيالمساعداتتقدیم خاللاالنتظارفتراتمراعات یرجى

ب:لالستعالم اتصلوا
ینالخاص بالمواطنیتلیفون ال

115
والتعلیماألطفاللشؤونالسیناتور 

موعدتحدیدفيترغبأوأسئلةلدیككانإذالألطفالالنھاریةالرعایةعلىللحصوللدیناالساخنالخطاستخدام
	042136192000للمقابلة
:الساخنالخطساعات
11:00حتي9:00والخمیساالثنین
15:30حتي13:30واالربعاءالثالثاء
.لنااإللكترونيالبریدطریقعنبنااالتصالیمكنك

tagesbetreuung@kinder.bildung.de
PiBالنھاریةالرعایةماكنألالمدینةأنحاءجمیعفي المشورةتقدیمزمرك

9588207770421
info@pib-bremen.de
www.pib-bremen.de	

 :اآلباء جمعیات Kitas مراكز 
	مشتركة استشاریة ھیئة

	االجتماعیة الخدمات جمعیة
79199-38-0421	

kitaberatung@paritaet-bremen.de	
	e.V 0421-502663	werden	groß	zusammenة مجموعات االطفالرابط
	

kontakt@verbundbremerkindergruppen.de
 	

	:المصدر
 	

والتعلیم األطفال لشؤون رالسیناتو
Rembertiring	8-12			
28195Bremen.			

www.bildung.bremen.de 

التسجیل
 	

 یجب لألطفال، النھاریة الرعایة لزیارة. دار الرعایة في مباشرة طفلك لسج النھاریة للرعایة مكان على للحصول
	.بریمن في  	-	PIB رعایة االطفالبمركز  االتصال

 استخدام علیك یجب. طفلكل فقط واحد مكان تسجیل یمكنك". Kitaتصریح " قبالة دائما تعطي أن یجب التسجیل، خالل من
 التسجیل ریختا في استمارة التسجیل.فضل للطفل الم التسجیلذكر موعدرجو ون الثاني، كانون ینایر في التسجیل فترة

 . ناألماك معظمزیع تو  سیتمالوقت  ھذا الي حین،  األطفال م الجدید للتسجیل بدارمن بدایة العا أغسطس، 1 ھو الرئیسي
 في ذلك لتفع أن علیك ثم. انتقلتم الى محل سكن اخرم ألنك المثال سبیل على آخر، موعد إلى طفلك تسجیل أیضا یمكنك
 .المرجوة تسجیلال تاریخ قبل أشھر ثالثة أقصاه موعد

 
	األماكنتوزیع 

 	
فلك في المركزیحتمل عدم وجود مكان لط  قد السبب، لھذا. األماكن من محدود عدد لدیھا النھاریة الرعایة زمراك كل

مركز . مجاورة دار حضانة فيوضعھ  ذلك من بدال كان إذا ما تقرر أن أیضا علیك طفلك تسجیل عند. لھھ الذي اخترت
 من ممكن عدد أكبر على الحصول أجل من بینھم فیما یتشاورون PIB ومركز الرعایة النھاریة   kitaدارالحضانة 

 جمیع في مكان عن البحث طلب یمكنك ناجحة، لیست الوساطة ھذه كانت إذا. أماكن السكن  قرب  طفالاألماكن لأل
 وقت قربأ في ھناك، الطفل یتم قبول سوف، دار الحضانةمكان للطفل في  تعیین تم إذا. السلطة موظفي بمساعدة المناطق

	.متاحفیھ  كانالم  یصبح
 .الحالتین كلتا في البحث عن مكان بدار الحضانة في المساعداتتقدیم   خالل االنتظار فترات مراعات  یرجى

 
ب:لالستعالم اتصلوا

ینالخاص بالمواطنیتلیفون ال
115

والتعلیماألطفاللشؤونالسیناتور 
موعدتحدیدفيترغبأوأسئلةلدیككانإذالألطفالالنھاریةالرعایةعلىللحصوللدیناالساخنالخطاستخدام
	042136192000للمقابلة
:الساخنالخطساعات
11:00حتي9:00والخمیساالثنین
15:30حتي13:30واالربعاءالثالثاء
.لنااإللكترونيالبریدطریقعنبنااالتصالیمكنك

tagesbetreuung@kinder.bildung.de
PiBالنھاریةالرعایةماكنألالمدینةأنحاءجمیعفي المشورةتقدیمزمرك

9588207770421
info@pib-bremen.de
www.pib-bremen.de

:اآلباءجمعیاتKitasمراكز
مشتركةاستشاریةھیئة

االجتماعیةالخدماتجمعیة
79199-38-0421

kitaberatung@paritaet-bremen.de
zusammenة مجموعات االطفالرابط groß	werden	e.V0421-502663	

kontakt@verbundbremerkindergruppen.de

:المصدر

والتعلیماألطفاللشؤونرالسیناتو
Rembertiring	8-12		
28195Bremen.		

www.bildung.bremen.de
Freie
Hansestadt
Bremen

Die Senatorin für
Kinder und Bildung

التسجیل

یجبلألطفال،النھاریةالرعایةلزیارة. دار الرعایةفيمباشرةطفلكلسجالنھاریةللرعایةمكانعلىللحصول
.بریمنفي-	PIBرعایة االطفالبمركز االتصال

استخدامعلیكیجب. طفلكلفقطواحدمكانتسجیلیمكنك". Kitaتصریح "قبالةدائماتعطيأنیجبالتسجیل،خاللمن
التسجیلریختافي استمارة التسجیل.فضل للطفل المالتسجیلذكر موعدرجو ونالثاني،كانونینایرفيالتسجیلفترة

.ناألماكمعظمزیع توسیتمالوقت ھذاالي حین،األطفالم الجدید للتسجیل بدارمن بدایة العاأغسطس،1ھوالرئیسي
فيذلكلتفعأنعلیكثم. انتقلتم الى محل سكن اخرم ألنكالمثالسبیلعلىآخر،موعدإلىطفلكتسجیلأیضایمكنك
.المرجوةتسجیلالتاریخقبلأشھرثالثةأقصاهموعد

األماكنتوزیع

فلك في المركز یحتمل عدم وجود مكان لطقدالسبب،لھذا. األماكنمنمحدودعددلدیھاالنھاریةالرعایةزمراككل
مركز .مجاورةدار حضانةفيوضعھ ذلكمنبدالكانإذاماتقررأنأیضاعلیكطفلكتسجیلعند. لھھ الذي اخترت

منممكنعددأكبرعلىالحصولأجلمنبینھمفیمایتشاورونPIBومركز الرعایة النھاریة kitaدارالحضانة 
جمیعفيمكانعنالبحثطلبیمكنكناجحة،لیستالوساطةھذهكانتإذا. أماكن السكنقربطفالاألماكن لأل

قبولسوف،دار الحضانةمكان للطفل في تعیینتمإذا. السلطةموظفيبمساعدةالمناطق وقتقربأفيھناك،الطفلیتم
.متاحفیھ كانالمیصبح
.الحالتینكلتافيالبحث عن مكان بدار الحضانةفيالمساعداتتقدیم خاللاالنتظارفتراتمراعات یرجى

 
	 ب: لالستعالم اتصلوا

ینالخاص بالمواطنیتلیفون ال
115 	

	والتعلیم األطفال لشؤونالسیناتور  
 موعد تحدید في ترغب أو أسئلة لدیك كان إذا لألطفال النھاریة الرعایة على للحصول لدینا الساخن الخط استخدام 

		042136192000للمقابلة
	:الساخن الخط ساعات
	11:00 حتي 9:00 والخمیس االثنین
	15:30 حتي 13:30 واالربعاء الثالثاء
. لنا اإللكتروني البرید طریق عن بنا االتصال یمكنك

tagesbetreuung@kinder.bremen.de
 

	
PiBالنھاریة الرعایة ماكنأل المدینة أنحاء جمیعفي   المشورة تقدیمزمرك 

9588207770421
info@pib-bremen.de
www.pib-bremen.de

:اآلباءجمعیاتKitasمراكز
مشتركةاستشاریةھیئة

االجتماعیةالخدماتجمعیة
79199-38-0421

kitaberatung@paritaet-bremen.de
zusammenة مجموعات االطفالرابط groß	werden	e.V0421-502663	

kontakt@verbundbremerkindergruppen.de

:المصدر

والتعلیماألطفاللشؤونرالسیناتو
Rembertiring	8-12		
28195Bremen.		

www.bildung.bremen.de

التسجیل

یجبلألطفال،النھاریةالرعایةلزیارة. دار الرعایةفيمباشرةطفلكلسجالنھاریةللرعایةمكانعلىللحصول
.بریمنفي-	PIBرعایة االطفالبمركز االتصال

استخدامعلیكیجب. طفلكلفقطواحدمكانتسجیلیمكنك". Kitaتصریح "قبالةدائماتعطيأنیجبالتسجیل،خاللمن
التسجیلریختافي استمارة التسجیل.فضل للطفل المالتسجیلذكر موعدرجو ونالثاني،كانونینایرفيالتسجیلفترة

.ناألماكمعظمزیع توسیتمالوقت ھذاالي حین،األطفالم الجدید للتسجیل بدارمن بدایة العاأغسطس،1ھوالرئیسي
فيذلكلتفعأنعلیكثم. انتقلتم الى محل سكن اخرم ألنكالمثالسبیلعلىآخر،موعدإلىطفلكتسجیلأیضایمكنك
.المرجوةتسجیلالتاریخقبلأشھرثالثةأقصاهموعد

األماكنتوزیع

فلك في المركز یحتمل عدم وجود مكان لطقدالسبب،لھذا. األماكنمنمحدودعددلدیھاالنھاریةالرعایةزمراككل
مركز .مجاورةدار حضانةفيوضعھ ذلكمنبدالكانإذاماتقررأنأیضاعلیكطفلكتسجیلعند. لھھ الذي اخترت

منممكنعددأكبرعلىالحصولأجلمنبینھمفیمایتشاورونPIBومركز الرعایة النھاریة kitaدارالحضانة 
جمیعفيمكانعنالبحثطلبیمكنكناجحة،لیستالوساطةھذهكانتإذا. أماكن السكنقربطفالاألماكن لأل

قبولسوف،دار الحضانةمكان للطفل في تعیینتمإذا. السلطةموظفيبمساعدةالمناطق وقتقربأفيھناك،الطفلیتم
.متاحفیھ كانالمیصبح
.الحالتینكلتافيالبحث عن مكان بدار الحضانةفيالمساعداتتقدیم خاللاالنتظارفتراتمراعات یرجى

ب:لالستعالم اتصلوا
ینالخاص بالمواطنیتلیفون ال

115
والتعلیماألطفاللشؤونالسیناتور 

موعدتحدیدفيترغبأوأسئلةلدیككانإذالألطفالالنھاریةالرعایةعلىللحصوللدیناالساخنالخطاستخدام
	042136192000للمقابلة
:الساخنالخطساعات
11:00حتي9:00والخمیساالثنین
15:30حتي13:30واالربعاءالثالثاء
.لنااإللكترونيالبریدطریقعنبنااالتصالیمكنك

tagesbetreuung@kinder.bildung.de	
PiBالنھاریة الرعایة ماكنأل المدینة أنحاء جمیعفي   المشورة تقدیمزمرك 

958820777	0421	
info@pib-bremen.de	
www.pib-bremen.de	

:اآلباء جمعیات Kitas مراكز 
مشتركةاستشاریةھیئة

االجتماعیةالخدماتجمعیة
79199-38-0421

kitaberatung@paritaet-bremen.de
zusammenة مجموعات االطفالرابط groß	werden	e.V0421-502663	

kontakt@verbundbremerkindergruppen.de

:المصدر

والتعلیماألطفاللشؤونرالسیناتو
Rembertiring	8-12		
28195Bremen.		

www.bildung.bremen.de

التسجیل

یجبلألطفال،النھاریةالرعایةلزیارة. دار الرعایةفيمباشرةطفلكلسجالنھاریةللرعایةمكانعلىللحصول
.بریمنفي-	PIBرعایة االطفالبمركز االتصال

استخدامعلیكیجب. طفلكلفقطواحدمكانتسجیلیمكنك". Kitaتصریح "قبالةدائماتعطيأنیجبالتسجیل،خاللمن
التسجیلریختافي استمارة التسجیل.فضل للطفل المالتسجیلذكر موعدرجو ونالثاني،كانونینایرفيالتسجیلفترة

.ناألماكمعظمزیع توسیتمالوقت ھذاالي حین،األطفالم الجدید للتسجیل بدارمن بدایة العاأغسطس،1ھوالرئیسي
فيذلكلتفعأنعلیكثم. انتقلتم الى محل سكن اخرم ألنكالمثالسبیلعلىآخر،موعدإلىطفلكتسجیلأیضایمكنك
.المرجوةتسجیلالتاریخقبلأشھرثالثةأقصاهموعد

األماكنتوزیع

فلك في المركز یحتمل عدم وجود مكان لطقدالسبب،لھذا. األماكنمنمحدودعددلدیھاالنھاریةالرعایةزمراككل
مركز .مجاورةدار حضانةفيوضعھ ذلكمنبدالكانإذاماتقررأنأیضاعلیكطفلكتسجیلعند. لھھ الذي اخترت

منممكنعددأكبرعلىالحصولأجلمنبینھمفیمایتشاورونPIBومركز الرعایة النھاریة kitaدارالحضانة 
جمیعفيمكانعنالبحثطلبیمكنكناجحة،لیستالوساطةھذهكانتإذا. أماكن السكنقربطفالاألماكن لأل

قبولسوف،دار الحضانةمكان للطفل في تعیینتمإذا. السلطةموظفيبمساعدةالمناطق وقتقربأفيھناك،الطفلیتم
.متاحفیھ كانالمیصبح
.الحالتینكلتافيالبحث عن مكان بدار الحضانةفيالمساعداتتقدیم خاللاالنتظارفتراتمراعات یرجى

ب:لالستعالم اتصلوا
ینالخاص بالمواطنیتلیفون ال

115
والتعلیماألطفاللشؤونالسیناتور 

موعدتحدیدفيترغبأوأسئلةلدیككانإذالألطفالالنھاریةالرعایةعلىللحصوللدیناالساخنالخطاستخدام
	042136192000للمقابلة
:الساخنالخطساعات
11:00حتي9:00والخمیساالثنین
15:30حتي13:30واالربعاءالثالثاء
.لنااإللكترونيالبریدطریقعنبنااالتصالیمكنك

tagesbetreuung@kinder.bildung.de
PiBالنھاریةالرعایةماكنألالمدینةأنحاءجمیعفي المشورةتقدیمزمرك

9588207770421
info@pib-bremen.de
www.pib-bremen.de

:اآلباءجمعیاتKitasمراكز
مشتركةاستشاریةھیئة

االجتماعیةالخدماتجمعیة
79199-38-0421

kitaberatung@paritaet-bremen.de
zusammenة مجموعات االطفالرابط groß	werden	e.V0421-502663	

kontakt@verbundbremerkindergruppen.de

:المصدر

والتعلیم األطفال لشؤون رالسیناتو
Rembertiring	8-12		
28195Bremen.			

www.bildung.bremen.de

التسجیل

یجبلألطفال،النھاریةالرعایةلزیارة. دار الرعایةفيمباشرةطفلكلسجالنھاریةللرعایةمكانعلىللحصول
.بریمنفي-	PIBرعایة االطفالبمركز االتصال

استخدامعلیكیجب. طفلكلفقطواحدمكانتسجیلیمكنك". Kitaتصریح "قبالةدائماتعطيأنیجبالتسجیل،خاللمن
التسجیلریختافي استمارة التسجیل.فضل للطفل المالتسجیلذكر موعدرجو ونالثاني،كانونینایرفيالتسجیلفترة

.ناألماكمعظمزیع توسیتمالوقت ھذاالي حین،األطفالم الجدید للتسجیل بدارمن بدایة العاأغسطس،1ھوالرئیسي
فيذلكلتفعأنعلیكثم. انتقلتم الى محل سكن اخرم ألنكالمثالسبیلعلىآخر،موعدإلىطفلكتسجیلأیضایمكنك
.المرجوةتسجیلالتاریخقبلأشھرثالثةأقصاهموعد

األماكنتوزیع

فلك في المركز یحتمل عدم وجود مكان لطقدالسبب،لھذا. األماكنمنمحدودعددلدیھاالنھاریةالرعایةزمراككل
مركز .مجاورةدار حضانةفيوضعھ ذلكمنبدالكانإذاماتقررأنأیضاعلیكطفلكتسجیلعند. لھھ الذي اخترت

منممكنعددأكبرعلىالحصولأجلمنبینھمفیمایتشاورونPIBومركز الرعایة النھاریة kitaدارالحضانة 
جمیعفيمكانعنالبحثطلبیمكنكناجحة،لیستالوساطةھذهكانتإذا. أماكن السكنقربطفالاألماكن لأل

قبولسوف،دار الحضانةمكان للطفل في تعیینتمإذا. السلطةموظفيبمساعدةالمناطق وقتقربأفيھناك،الطفلیتم
.متاحفیھ كانالمیصبح
.الحالتینكلتافيالبحث عن مكان بدار الحضانةفيالمساعداتتقدیم خاللاالنتظارفتراتمراعات یرجى

ب:لالستعالم اتصلوا
ینالخاص بالمواطنیتلیفون ال

115
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موعدتحدیدفيترغبأوأسئلةلدیككانإذالألطفالالنھاریةالرعایةعلىللحصوللدیناالساخنالخطاستخدام
	042136192000للمقابلة
:الساخنالخطساعات
11:00حتي9:00والخمیساالثنین
15:30حتي13:30واالربعاءالثالثاء
.لنااإللكترونيالبریدطریقعنبنااالتصالیمكنك

tagesbetreuung@kinder.bildung.de
PiBالنھاریةالرعایةماكنألالمدینةأنحاءجمیعفي المشورةتقدیمزمرك

9588207770421
info@pib-bremen.de
www.pib-bremen.de

:اآلباءجمعیاتKitasمراكز
مشتركةاستشاریةھیئة

االجتماعیةالخدماتجمعیة
79199-38-0421

kitaberatung@paritaet-bremen.de
zusammenة مجموعات االطفالرابط groß	werden	e.V0421-502663	

kontakt@verbundbremerkindergruppen.de

:المصدر

والتعلیماألطفاللشؤونرالسیناتو
Rembertiring	8-12		
28195Bremen.		

www.bildung.bremen.de




